1

             
  .. 2553

"!      
+    '$*) !# (  '&% $#   



~ก~

คํานํา
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล มาตรา 49 “ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด ว ยประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิจ ากบุ ค คลภายนอก
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการทําหนาที่ติดตามความกาวหนาในการดําเนินตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี ที่ 15/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงานมหาวิทยาลัยครั้ง นี้ ไดวิเ คราะหขอมูล จากเอกสารรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ การจัดทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อใหไดขอมูลอยางกวางขวางและเชื่อถือไดอันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกภาค
สวนที่ใหความรวมมือจนทําใหการประเมินผลงานในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี บรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคทุกประการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา
ตอการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันตั้งอยูที่ เลขที่ 153
ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดี
ตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสมดังนี้
1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน
72 ตารางวา
14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไวในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ”
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ”
10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี” ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ปถัม ภ ตั้งอยูเ ลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
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1.1.1 การแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
หนวยงานที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
• กองกลาง
• กองนโยบายและแผน
• กองพัฒนานักศึกษา
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. คณะครุศาสตร
7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. คณะวิทยาการจัดการ
9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หนวยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย
1. กองวิเทศสัมพันธ
2. สํานักจัดการสิทธิประโยชน
3. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. ศูนยภาษา
5. ศูนยวิทยาศาสตร
6. บัณฑิตวิทยาลัย
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย (ศูนยจัดการศึกษาสระแกว)
9. โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย การจั ด การและสารสนเทศศาสตร (ศู น ย จั ด การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร)
10. โรงเรียนสาธิต
11. สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
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1.1.2 ปรัชญา
วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี

1.1.3 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย

1.1.4 พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานที่
กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
1. แสวงหาความจริง เพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญ ญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีก ทั้ง สง เสริม การเรียนรูตลอดชีวิตในชุ ม ชนเพื่อชวยใหคนในทอ งถิ่นรูเ ทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดัง กลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน และทองถิ่น เพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูล กันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ า นและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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แสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

1.1.5 เปาประสงค

เปาประสงคที่ 1 สรางสรรคง านวิชาการที่มีมาตรฐานทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม เพื่อรับใชสังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 2 บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตรและศิลปเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ 3 เปนองคการที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเปนองคการแหงการเรียนรู

1.1.6 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติง านตามภารกิจ เชิง
บูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหา
ของชุมชน ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

1.1.7 คานิยมหลัก
V
A
L
A
Y
A

:
:
:
:
:
:

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and Friendliness

เปนผูรอบรู
ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค
สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง
สรางผลงานเปนที่ประจักษ
เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร

1.1.8 ขอมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ภ จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิต ศึก ษา ทั้ง ภาคปกติ และภาคพิ เ ศษ โดยมีบุ คลากรมหาวิท ยาลั ย
ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ประกอบดวย
ขอมูลดังนี้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 1.1 จํานวนขาราชการและบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนวยงาน
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

จํานวน
ทั้งหมด

1
2

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนยจัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัด
สระแกว
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
รวม

3
4
5
6
7
8
9
10

30
76

ปริญญา
ตรี
3

คุณวุฒิ
ปริญญา
โท
16
66

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญา ผศ. รศ. ศ.
เอก
14
10
3
7
14
3
-

50
69

1
1

38
54

11
14

19
21

3
2

-

34
16
2
26

-

33
13

8
7

1
2
1

25

1
3
2
2

5

-

9

1

8

-

-

-

11

-

3

8

-

1

3

323

6

256

61

84

16

3

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2553

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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ตารางที1่ .2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิและหนวยงาน
ลําดับที่

หนวยงาน

1

สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(*1)
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณทิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
เอก

รวม

4
1

42
6
13
4
22

17
4
5
2
5

-

63
10
18
6
28

-

4

1

-

5

5

41

1

-

47

10

7
11
9
15
8
5
5
3
195

1

-

8
11
10
20
9
7
8
5
255

1
5
1
2
3
2
50

(*1) นับรวมเจาหนาที่ประจําศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานครและศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2553

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานและสถานภาพ
ลําดับ
ที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หนวยงาน
สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (*1)
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณทิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
รวม

สถานภาพ
ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน พนักงาน
ประจํา ราชการ มหาวิทยาลัย
4
1
3
1
1

9

10

1

1
3

36

1

7
8

1
1

1

3
1

63
10
18
6
28

1

8

1

6
5

18

16

5
1

47

1

8
11

8
18

1

16

รวม

4
7

1
1

37
8
15
5
26

ลูกจาง
ชั่วคราว

191

10
20

3
5

8

14

255

(*1) นับรวมเจาหนาที่ประจําศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานครและศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2553

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 1.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2553
ลําดับที่
คณะ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
คณะครุศาสตร
1
6
2
2
10
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2
13
1
14
คณะวิทยาการจัดการ
3
9
1
10
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4
12
1
13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
5
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6
4
1
5
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7
2
1
1
4
รวม
51
7
3
61
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2553

ตารางที่ 1.5 ขอมูลจํานวนนักศึกษาภาคปกติ - ภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา 2553
ลําดับที่

คณะ / ศูนย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มหาวิทยาลัย)
โครงการจัดการศึกษาสําหรับผูบริหาร
หนวยใหบริการทางการศึกษาเซียร
หนวยใหบริการทางการศึกษากบินทรบุรี
หนวยใหบริการทางการศึกษาแกงคอย
หนวยใหบริการทางการศึกษาเอกศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศูนยฯสระแกว)
รวม

ภาคปกติ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1,001
1,376
1,983
890
1,554
148
225
196
162

7,535

20
9

29

26
4

30

รวม
1,001
1,376
1,983
890
1,554
148
225
196
46
175

7,594

ภาคพิเศษ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

515
1,614
234
921
3
990
290
18
102
744
218
113
674
4
6,440

12
17
386
337

114
306

57
809

420

รวม

รวมทั้งสิ้น

515
1,614
234
921
3
1,002
307
500
661
102
744
218
113
674
61

1,001
1,891
3,597
1,124
2,475
151
1,227
503
546
836
102
744
218
113
674
61

7,669

15,263

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2553

ในปง บประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยไดรับ การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินภารกิจจํานวน 706,000,800 บาท โดยจําแนกเปนเงินงบประมาณแผนดิน
จํานวน 207,000,800 บาท เงินงบประมาณที่เปนเงินรายไดจํานวน 436,000,000 บาท โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุมผลผลิต และประเภทงบประมาณ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่
1.6
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 1.6 ขอมูลงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ 2553
งบประมาณ

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ 2553

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

เพิ่มร อยละ

- งบประมาณแผนดิน

325,687,700

270,000,800

-20.62

- งบประมาณรายได

217,240,000

436,000,000

50.17

รวมทั้ งสิ้น

542,927,700

706,000,800

23.10

งบประมาณ

ปงบประมาณ 2552
จํานวนเงิน

ปงบประมาณ 2553
จํานวนเงิน
เพิ่มร อยละ

253,169,300
270,615,900
7,350,000
2,170,000
8,450,600
1,171,900
542,927,700

85,904,700 -194.71
562,820,300 51.92
17,501,700 58.00
1,176,600 -84.43
18,614,200 54.60
19,983,300 94.14
706,000,800
30.04

งบประมาณจําแนกตามผลผลิต
- ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
- ผลงานการใหบริการวิ ชาการ
- ผลงานทํานุบํารุงศิลปวั ฒนธรรม
- ผลงานวิ จัยเพื่อสรางองคความรู
- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
รวม
งบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
งบบุคลากร
- เงินเดือนและคาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดําเนิ นงาน
- คาตอบแทน ใชสอย วั สดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

ปงบประมาณ 2552
จํานวนเงิน

140,272,400
103,217,400
6,947,000
30,108,000
166,060,900
150,089,200
15,971,700
138,075,600
17,362,500
120,713,100
32,655,800
65,863,000
542,927,700

ปงบประมาณ 2553
จํานวนเงิน
เพิ่มรอยละ

151,497,100
101,937,400
15,141,700
34,418,000
149,201,100
132,329,400
16,871,700
110,790,400
4,000,000
106,790,400
217,049,200
77,463,000
706,000,800

7.41
-1.26
54.12
12.52
-11.30
-13.42
5.33
-24.63
-334.06
-13.04
84.95
14.97
23.10

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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สําหรับ ในสวนของงบรายไดที่ม หาวิทยาลัยจัดหาเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ จะมี
แหลงที่มาของเงินงบประมาณ ประกอบดวย
1. รายไดการจัดการศึกษา
2. รายไดทุนอุดหนุนการวิจยั จากภายนอก
3. รายไดเงินอุดหนุนการใหบริการวิชาการ
4. รายไดการจัดการสิทธิประโยชน
5. กองทุนพัฒนาบุคลากร
6. กองทุนวิจัย
7. กองทุนพัฒนานักศึกษา
8. เงินคงคลังรายไดมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

250,960,000
10,000,000
10,000,000
35,000,000
13,600,000
5,440,000
2,000,000
109,000,000
436,000,000

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

4,211,200

3,247,125

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี อ ุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร

บัณฑิตวิทยาลั ย

ศูนย จัดการศึกษา กทม.

ศูนย จัดการศึกษาสระแกว

ศูนย ใหก ารศึก ษาเซียร

ศูนย ใหก ารศึก ษาเอกศาสตร

ศูนย ใหก ารศึก ษาแกงคอย

ศูนย ใหก ารศึก ษากบินทรบุรี

วิทยาลั ยนวัตกรรมการจัด การ

โครงการ Executive

โรงเรียนสาธิต

กองทุ นวิจัย

กองทุ นบริการวิชาการ

กองทุ นสิ ทธิประโยชน

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

รวม

13,825,825

คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร

2

294,836,550

35,000,000

10,000,000

10,000,000

368,200

3,258,475

67,585,900

6,698,000

4,137,375

20,067,375

22,893,650

10,580,950

22,002,700

10,937,200

620,500

23,490,750

3,623,875

33,364,900

10,206,700

กศ.พิเศษ

398,530,800

35,000,000

10,000,000

10,000,000

19,521,500

3,258,475

75,218,400

6,698,000

4,137,375

20,067,375

22,893,650

13,828,075

26,213,900

13,527,700

2,805,000

34,407,775

14,075,475

56,545,950

24,032,525

6,299,625

รวมรายได

ประมาณการรายได

100.00

8.78

2.51

2.51

4.90

0.82

18.87

1.68

1.04

5.04

5.74

3.47

6.58

3.39

0.70

8.63

3.53

14.19

6.03

1.58

รอ ยละ

91,750,104

18,451,064

5,912,570

2,081,290

2,917,300

1,788,500

1,342,770

8,234,110

9,202,000

20,935,650

12,387,930

8,496,920

บกศ.

259,054,434

35,554,054

26,754,480

2,003,700

9,379,530

49,881,740

6,158,410

2,289,560

11,750,060

17,747,460

7,655,130

17,670,150

22,080,260

43,250

15,958,520

2,904,260

23,967,440

7,255,530

900

กศ.พิเศษ

รายรับจริง

350,804,538

35,554,054

26,754,480

2,003,700

18,451,064

9,379,530

55,794,310

6,158,410

2,289,560

11,750,060

17,747,460

9,736,420

20,587,450

23,868,760

1,386,020

24,192,630

12,106,260

44,903,090

19,643,460

8,497,820

รวมรายได

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

103,694,250

19,153,300

7,632,500

-

-

-

-

2,590,500

2,184,500

10,917,025

10,451,600

23,181,050

6,299,625

บกศ.

คณะครุศาสตร

หนวยรายได

1

ลําดับที่

ตารางที่ 1.7 ขอมูลประมาณการรายไดและรายไดจัดเก็บไดจริง ประจําปงบประมาณ 2553
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88.48

96.33

77.47

64.10

69.27

69.04

61.47

75.42

88.04

90.31

89.60

134.88

บกศ.

87.86

101.58

267.54

20.04

-

287.85

73.80

91.94

55.34

58.55

77.52

72.35

80.31

201.88

6.97

67.94

80.14

71.83

71.09

กศ.พิเศษ

88.02

101.58

267.54

20.04

94.52

287.85

74.18

91.94

55.34

58.55

77.52

70.41

78.54

176.44

49.41

70.31

86.01

79.41

81.74

134.89

รวมรายได

รอยละรายไดจ ริงตอรายไดประมาณการ

รวม

9,857,500

กองทุนพัฒนานักศึกษา

396,796,575

584,000,800

10,000,000

10,000,000

272,000,000

292,000,800

งบประมาณรายได
ที่ขอตั้งปพ.ศ.
2553

706,000,800

109,000,000

2,000,000

5,440,000

13,600,000

35,000,000

10,000,000

10,000,000

250,960,000

270,000,800

งบประมาณที่ได
จัดสรรในปพ.ศ.
2553
หมายเหตุ

100.00

15.44 ขออนุมัติสภาเพิ่มเพื่อการลงทุนและผลักดันยุทธศาสตร

0.77 การศึกษา
0.28 จัดสรรตามระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา

จัดสรรตามระเบียบกองทุนวิจัย 2 % ของรายไดจัด

1.93 การศึกษา

จัดตามระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5% ของรายไดจัด

4.96 จัดสรรตามรายจายจริงในการดําเนินงาน

1.42 จัดสรรเขากองทุนพัฒนาการบริการวิชาการ 10%

1.42 จัดสรรเขากองทุนพัฒนาการวิจัย 10%

35.55 กันเงินที่เหลือไวเปนเงินทุนสํารองเพื่อการพัฒนา 20 %

38.24

รอยละของ
งบประมาณ
รวม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

1,116,044,012

406,510,758

14,896,836

กองทุนวิจัย

เงินคงคลังรายไดมหาวิทยาลัย

46,766,014

กองทุนพัฒนาบุคลากร

3,395,540
35,000,000

10,000,000

7,851,550

31,965,954

10,000,000

269,112,160

รายไดการจัดการศึกษา
รายไดทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ภายนอก
รายไดเงินอุดหนุนการใหบริการ
วิชาการ

รายไดการจัดการสิทธิประโยชน

341,796,575

325,687,700

ประมาณการ
รายไดป 2553

รายไดงบประมาณแผนดิน

แหลงรายได/กองทุน

รายไดจริง/
เงินกองทุนคงเหลือป
พ.ศ. 2552

ตารางที่ 1.8 รายละเอียดประมาณการรายไดและงบประมาณรายไดที่จัดสรร ประจําปงบประมาณ 2553
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คณะครุศาสตร : คณะคศ. *
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คณะมส.
คณะวิทยาการจัดการ : คณะวจ.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คณะวท. *
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : คณะทอ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คณะทก.
บัณ ฑิตวิทยาลัย : บว.
วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูน ยกทม.) : วจส.
วิทยาลัยอุษาคเนย (ศูนยสระแกว) : วอน.
ศูนยใหการศึกษาเซียร
ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร
ศูนยใหการศึกษาแกงคอย*
ศูนยใหการศึกษากบิน ทรบุร*ี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ : วนก.
โครงการ Executive
โรงเรียนสาธิต : รสธ.
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : สสว.
สํานักสงเสริมการเรียนรู : สสร. *
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : สวท.
สถาบัน วิจัยและพัฒ นา : สวพ.
สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน
สํานักงานอธิการบดี : สนอ.
สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : กก. *
สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ.
สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒ นานักศึกษา : กพน.
สํานักศิลปวัฒ นธรรม : สศ.
สํานักสิทธิประโยชน : สสป.
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณ ภาพ : สมจ. *
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย : สสม.
สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพัน ธ : กวส.
ศูนยบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการ : ศบพ.
ศูนยสหกิจศึกษา : ศสศ.
ศูนยวิทยาศาสตร : ศวศ
ศูนยภาษา : ศภษ.
หนวยตรวจสอบภายใน
รวมทุกหนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

377,810.00

602,740.00

24,000.00

1,204,675.00

9,600.00

งบดําเนินการ
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

53.24

51.13

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
84.41

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

82.18
100.00

92.03
100.00
100.00

100.00

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

รอยละของยอดเบิกจายงบแผนดิน
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น งบดําเนินการ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

รวม
งบบุคลากร งบดําเนิน งาน
2,547,086.50
100.00
1,814,900.00
100.00
1,833,300.00
100.00
1,708,300.00
100.00
1,458,300.00
100.00
1,159,200.00
100.00
996,167.70
100.00
30,000.00 1,458,300.00
100.00
30,000.00
958,300.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,617,660.00
4,220,400.00
0.00
2,942,871.72
3,320,681.72
2,094,127.14
2,094,127.14
4,051,500.00
4,051,500.00
0.00
0.00
23,723,529.92
234,804,461.06
100.00
100.00
1,515,590.52
3,360,082.52
0.00
745,400.00
755,000.00
0.00
736,877.00
736,877.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,495,141.36
2,699,816.36
0.00
24,000.00
100.00
35,135,561.64 8,105,522.52 985,400.00 270,000,800.00
100.00
100.00

จํานวนยอดเงินงบแผนดินที่จัดสรร
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
100,000.00 1,563,786.50
100,000.00
100,000.00
215,038.00 100,000.00
100,000.00
94,980.00 100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
49,500.00 100,000.00
100,000.00
42,265.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

37,074,218.94 85,606,200.60
1,844,492.00

งบดําเนินงาน
853,300.00
1,584,900.00
1,388,262.00
1,383,320.00
1,228,300.00
879,700.00
953,902.70
1,228,300.00
728,300.00

88,400,511.60 47,326,503.64 90,047,300.60

88,400,511.60

งบบุคลากร

ตารางที่ 1.9 ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2553
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คณะครุศาสตร : คณะคศ.
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คณะมส.
คณะวิทยาการจัดการ : คณะวจ.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คณะวท.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : คณะทอ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คณะทก.
บัณ ฑิตวิทยาลัย : บว.
วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูน ยกทม.) : วจส.
วิทยาลัยอุษาคเนย (ศูนยสระแกว) : วอน.
ศูนยใหการศึกษาเซียร
ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร
ศูนยใหการศึกษาแกงคอย*
ศูนยใหการศึกษากบิน ทรบุร*ี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ : วนก.
โครงการ Executive
โรงเรียนสาธิต : รสธ.
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : สสว.
สํานักสงเสริมการเรียนรู : สสร.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : สวท.
สถาบัน วิจัยและพัฒ นา : สวพ.
สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน
สํานักงานอธิการบดี : สนอ.
สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : กก.
สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ.
สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒ นานักศึกษา : กพน.
สํานักศิลปวัฒ นธรรม : สศ.
สํานักสิทธิประโยชน : สสป.
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณ ภาพ : สมจ.
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย : สสม.
สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพัน ธ : กวส.
ศูนยบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการ : ศบพ.
ศูนยสหกิจศึกษา : ศสศ.
ศูนยวิทยาศาสตร : ศวศ
ศูนยภาษา : ศภษ.
หนวยตรวจสอบภายใน
รวมทุกหนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

650,000.00 4,350,000.00

222,677.00 14,777,323.00
2,000,000.00

21,507.00 4,978,493.00

7,000,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00

-

จํานวนยอดเงินงบบํารุงการศึกษาที่จัดสรร
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอืน งบดําเนินการ

9,123,260.00 894,184.00 26,105,816.00

-

4,123,260.00

5,000,000.00

งบดําเนินงาน

0.00
0.00
0.00
0.00
83,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
15,000,000.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00

รวม

100.00

100.00

งบบุคลากร

73.11

89.50

59.60

งบดําเนิน งาน

100.00

100.00

100.00

73.42

74.37

80.38
20.39

73.22

35.89

21.50

41.65

รอยละของยอดเบิกจายงบบํารุงการศึกษา
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอืน งบดําเนินการ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

39,876,740.00

39,876,740.00

งบบุคลากร

ตารางที่ 1.10 ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2553
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83.28

77.70

95.65

80.67
45.59

73.33

รวม

คณะครุศาสตร : คณะคศ.
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คณะมส.
คณะวิทยาการจัดการ : คณะวจ.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คณะวท.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : คณะทอ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คณะทก.
บัณ ฑิตวิทยาลัย : บว.
วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูน ยกทม.) : วจส.
วิทยาลัยอุษาคเนย (ศูนยสระแกว) : วอน.
ศูนยใหการศึกษาเซียร
ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร
ศูนยใหการศึกษาแกงคอย*
ศูนยใหการศึกษากบิน ทรบุร*ี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ : วนก.
โครงการ Executive
โรงเรียนสาธิต : รสธ.
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : สสว.
สํานักสงเสริมการเรียนรู : สสร.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : สวท.
สถาบัน วิจัยและพัฒ นา : สวพ.
สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน
สํานักงานอธิการบดี : สนอ.
สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ.
สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒ นานักศึกษา : กพน.
สํานักศิลปวัฒ นธรรม : สศ.
สํานักสิทธิประโยชน : สสป.
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณ ภาพ : สมจ.
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย : สสม.
สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพัน ธ : กวส.
ศูนยบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการ : ศบพ.
ศูนยสหกิจศึกษา : ศสศ.
ศูนยวิทยาศาสตร : ศวศ
ศูนยภาษา : ศภษ.
หนวยตรวจสอบภายใน
รวมทุกหนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

200,000.00
109,782,474 36,000,316.0 152,897,485.0 56,074,192.1

113,000.00

18,759,100.00 32,545,863.62 5,385,200.00 10,775,503.98
18,419,000.00 745,640.00
1,694,360.00
117,000.00
10,000,000.00 3,000,000.00
70,000.00
35,000,000.00
250,000.00
2,402,000.00

2,752,328.16

จํานวนยอดเงินงบการศึกษาเพื่อปวงชนที่จัดสรร
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
0.00
80,000.00
0.00 160,000.00
810,394.53 160,000.00
254,850.00 180,000.00
170,000.00
67,410.00
40,000.00
7,276.00
9,095.00 20,100,000.00
50,100,000.00
40,000.00
40,000.00
60,000.00

505,215.00 42,494,785.00
700,000.00
50,218,000.00
170,000.00
10,000,000.00
278,100.00 1,054,571.84
183,000.00
13,887,500.00

งบดําเนินงาน
940,200.00
2,047,000.00
3,014,405.47
1,227,550.00
1,893,000.00
565,790.00
687,724.00
1,691,505.00
923,600.00
3,648,000.00
2,556,500.00
843,500.00
716,500.00

354,754,467.60

รวม
งบบุคลากร
1,020,200.00
2,207,000.00
3,984,800.00
1,662,400.00
2,063,000.00
673,200.00
695,000.00
21,800,600.00
51,023,600.00
3,688,000.00
2,596,500.00
903,500.00
716,500.00
43,000,000.00
700,000.00
0.00
50,218,000.00
10,170,000.00
4,085,000.00
14,070,500.00
0.00
67,465,667.60
20,859,000.00
13,117,000.00
70,000.00
35,000,000.00
250,000.00
2,402,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
113,000.00
78.55

97.86

99.35
72.21
70.22

58.86
100.00
56.76
47.76

65.89

งบดําเนิน งาน
98.87
92.44
97.78
97.27
98.69
97.96
97.93
52.30
73.74
97.26
100.00
39.48
100.00

43.06

92.54

100.00

35.91

29.63

100.00

0.00

84.98

30.88

95.11

0.00
100.00
94.85

14.80
100.00

67.27

รอยละของยอดเบิกจายงบการศึกษาเพื่อปวงชน
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น งบดําเนินการ
0.00
100.00
0.00
43.47
48.42
98.62
100.00
99.51
0.00
100.00
100.00
97.38
0.00
0.00
3.80
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.33

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

-

งบบุคลากร

ตารางที่ 1.11 ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ งบการศึกษาเพื่อปวงชน ประจําปงบประมาณ 2553
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49.04

95.11
97.86

92.24
46.11
70.22
0.00
100.00
94.85

58.86
1.67
75.01
99.32

รวม
98.96
88.89
87.78
97.93
98.80
98.13
97.96
7.60
1.38
96.20
98.46
41.73
100.00
84.41
65.89

คณะครุศาสตร : คณะคศ.
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : คณะมส.
คณะวิทยาการจัดการ : คณะวจ.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : คณะวท.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : คณะทอ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คณะทก.
บัณ ฑิตวิทยาลัย : บว.
วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูน ยกทม.) : วจส.
วิทยาลัยอุษาคเนย (ศูนยสระแกว) : วอน.
ศูนยใหการศึกษาเซียร
ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร
ศูนยใหการศึกษาแกงคอย*
ศูนยใหการศึกษากบิน ทรบุร*ี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ : วนก.
โครงการ Executive
โรงเรียนสาธิต : รสธ.
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : สสว.
สํานักสงเสริมการเรียนรู : สสร.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : สวท.
สถาบัน วิจัยและพัฒ นา : สวพ.
สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน
สํานักงานอธิการบดี : สนอ.
สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : กก.
สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ.
สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒ นานักศึกษา : กพน.
สํานักศิลปวัฒ นธรรม : สศ.
สํานักสิทธิประโยชน : สสป.
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณ ภาพ : สมจ.
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย : สสม.
สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพัน ธ : กวส.
ศูนยบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการ : ศบพ.
ศูนยสหกิจศึกษา : ศสศ.
ศูนยวิทยาศาสตร : ศวศ
ศูนยภาษา : ศภษ.
หนวยตรวจสอบภายใน
รวมทุกหนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

301,663,461.06

995,000.00 707,755,267.60

100.00

รวม
งบบุคลากร
3,567,286.50
4,021,900.00
5,818,100.00
3,370,700.00
3,521,300.00
1,832,400.00
1,691,167.70
23,258,900.00
51,981,900.00
3,688,000.00
2,596,500.00
903,500.00
716,500.00
48,000,000.00
700,000.00
19,220,400.00
62,218,000.00
13,490,681.72
6,179,127.14
18,122,000.00
0.00
67,465,667.60

184,651,238.11 126,941,800.59 214,138,862.64 71,179,714.66

งบดําเนินการ
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
24,219,082.52
18,117,000.00
745,400.00
825,000.00
- 35,000,000.00
986,877.00
2,402,000.00
0.00
0.00
0.00
2,699,816.36
200,000.00
137,000.00

2,590,132.00
650,000.00
9,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,204,675.00
0.00
0.00

32,545,863.62
86,351,840.60

งบลงทุน
0.00
0.00
1,025,432.53
349,830.00
0.00
116,910.00
49,541.00
9,095.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
526,722.00
0.00
825,417.00
0.00
377,810.00
1,054,571.84
0.00
0.00

งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
180,000.00 1,563,786.50
260,000.00
100,000.00
260,000.00
100,000.00
280,000.00
100,000.00
270,000.00
100,000.00
140,000.00
100,000.00
20,200,000.00
100,000.00
50,200,000.00
100,000.00
40,000.00
40,000.00
60,000.00
47,473,278.00
18,394,983.00
2,000,000.00 5,000,000.00
12,942,871.72
4,846,455.30
17,939,000.00
5,385,200.00 10,775,503.98
23,723,529.92 3,694,360.00
3,209,950.52
14,350,000.00 3,000,000.00
- 35,000,000.00
986,877.00
2,402,000.00
1,495,141.36
200,000.00
-

งบดําเนินงาน
1,793,500.00
3,631,900.00
4,402,667.47
2,610,870.00
3,121,300.00
1,445,490.00
1,641,626.70
2,919,805.00
1,651,900.00
3,648,000.00
2,556,500.00
843,500.00
716,500.00
700,000.00
55,218,000.00
170,000.00
278,100.00
183,000.00
18,759,100.00
59,616,478.94
18,419,000.00
117,000.00
70,000.00
137,000.00
98.23
75.94

99.35
72.21
70.22

58.93
100.00
56.76
47.76

65.89

งบดําเนิน งาน
99.41
95.74
98.48
98.72
99.21
99.20
99.13
72.37
85.32
97.26
100.00
39.48
100.00

50.69

97.85

100.00

100.00

38.87

51.00

0.00

43.19

100.00

84.24
20.39
22.74

83.75

39.25

100.00
95.11

0.00
100.00
94.85

55.03
100.00

81.41

0.00
41.65

99.04

100.00

งบอุดหนุน งบรายจายอื่น งบดําเนินการ
100.00
100.00
100.00
65.21
100.00
100.00
59.24
99.15
100.00
100.00
100.00
99.68
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.25
100.00
100.00
100.00
4.27
100.00
100.00
0.25
100.00
100.00
0.00
0.00
73.33

งบลงทุน

รอยละของยอดเบิกจายงบประมาณโดยรวม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

128,277,251.60

-

128,277,251.60

งบบุคลากร
-

จํานวนยอดเงิน งบประมาณโดยรวมที่จัดสรร

ตารางที่ 1.12 ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณโดยรวมที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง ประจําปงบประมาณ 2553
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100.00
95.11
98.23
66.55

รวม
98.86
93.16
91.11
98.09
98.44
97.67
99.16
13.27
3.14
96.20
98.46
41.73
100.00
83.26
65.89
84.91
56.30
23.91
83.48
99.47
0.00
61.12
84.93
93.32
54.83
7.12
0.00
100.00
94.85

~ 17 ~

1.2 ความเปนมาของการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
สืบเนื่องจากขอกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 วาดวย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่ประกอบไปดวย 2 มาตรา คือ มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย และมาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย โดยจะตอง
1. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี โดยรับฟง
ความคิดเห็นอยางกวางขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประกอบการ
ประเมินผลงาน
2. มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป
นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยังไดกําหนดใหสวนราชการ
ปรับระบบการบริหารจัดการใหเปนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยสวนราชการ
ตางๆ จะตอ งทําการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสวนราชการ
อันประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานหลัก และกลยุทธการดําเนินงานไวลวงหนาอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ในการ
ดําเนินการตามกรอบแนวทางขางตน หนวยงาน สวนราชการจะตองนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอ
รัฐสภา รวมทั้ง นําประเด็นยุท ธศาสตร ตามแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงที่สังกัด ที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจในความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอใหหนวยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนที่ จ ะนํารายละเอียดของแผนปฏิบัติร าชการในแตล ะรอบป มากําหนดเป น
แผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อขอตั้ง หรือจัดสรรงบประมาณที่ไดรับและดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมของแผนปฏิบัติร าชการประจําปที่กําหนดไว รวมทั้งจัดใหมีการบริห ารผลการปฏิบัติงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานที่กําหนด
ในแตล ะปที่ผานมา มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ ไดมีการ
ดําเนิน งานภายใตป รัช ญาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ ที่ว า
“วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดวยเทคโนโลยี” โดยถือวาเปนการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลั ยแหง นี้ใหเปนความหวัง ของสัง คม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุม ชน และทองถิ่นที่ตองการ
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ที่จะเสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดินฟนฟูหลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนา
อย า งมั่ ง คงยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

~ 18 ~

และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดพัฒนาเทคโนโลยี
ทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม ผลิตครูและสง เสริม วิทยฐานะครู ตามเจตนารมณตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย จัดเปนเครื่องมือทางการบริหาร
อยางหนึ่งสําหรับองคกร ที่จะสะทอนภาพของการพัฒนา การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองคกร
ของทีมผูบริหาร ภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลมหาวิท ยาลัย นั้น จําเปนตอ งเชื่อมโยงผลงานของคณะและหนวยงานสนับ สนุ น
บางหนวยงานมาเปนสวนหนึ่งเพื่อบงชี้ผลสําเร็จของงานโดยรวม รวมทั้งสรางการมีการสวนรวมจาก
บุคคลากรภายในองคกรที่มีมุมมองตอมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการ
เชื่อมโยง และสะทอนใหเห็นผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จ
และขอเสนอแนะที่ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ตั้งไว
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ที่ม หาวิท ยาลั ยจะต อ งสามารถปฏิ บัติ ได อ ยา งบรรลุ วัต ถุป ระสงค สอดรั บ กั บ ธรรมาภิ บ าลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา18(2) มาตรา 94 และ มาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อใหไดขอมูล
อันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป
1.2.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อประเมินบทบาทหนาที่ของอธิการบดีในการดําเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
1.2.2 ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ในครั้ ง นี้ ได ดํ า เนิ น การขึ้ น ภายใต ข อ กํ า หนด
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงไดกําหนดประเด็นในการประเมินโดยแยก
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินมหาวิทยาลัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 8 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
สวนที่ 2 การประเมินอธิการบดี ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 8 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
1.2.3 รูปแบบการประเมิน
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของการดําเนินงาน
และจุดแข็ง และโอกาสในการปรับ ปรุง การดําเนินตามพันธกิจแหง พระราชบัญญัติ ม หาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547จะดําเนินโดยใชรูปแบบการประเมินแบบการประเมินผลผลสรุป (Summative
Evaluation) ของผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา โดยเปนการพิจารณาขอมูลผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมใน 2 สวน คือ
1) การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในฐานะองคกร โดยพิจารณาผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมขององคกรทั้งสวนของผลสัมฤทธิ์ภายในและภายนอก
2) การประเมินผลงานของอธิการบดี ในฐานะบุคคลที่มีตําแหนง อํานาจและบทบาทหนาที่
ในดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.2.4 วิธีการและเครื่องมือในการประเมิน
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการจัดทํากรอบการประเมิน จัดทําเครื่องมือและกําหนดขั้นตอน กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
แตง ตั ้ง คณะอนุก รรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3. วิธีประเมินใชวิธีการเชิงประมาณและคุณภาพ
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลเพิ่มเติมดวยแบบสอบถามจากอาจารย พนัก งาน นัก ศึกษาและการ
สัมภาษณเ ชิงลึกกับ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย อาจารย พนัก งาน นัก ศึกษา ศิษยเ กา และผูแทน
ชุมชนที่เกี่ยวของ
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5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ประมวลผล วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี
6. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
นําเสนอผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
นํ า เสนอผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี ต อ
สภามหาวิทยาลัย
1.2.5 เครื่องมือ
1. การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดแก แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป รายงานการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก รายงานประจําป
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร ฯลฯ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นการดําเนิ นงานของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
3. แบบสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4. แบบสัมภาษณ ผูบริหาร และหัวหนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูมีสวนได
สวนเสีย เชน อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา ผูแทนเครือขาย ผูแทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
1.2.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2. ไดขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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บทที่ 2

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลมหาวิทยาลัย
2.1 การประเมินจากเอกสารและรายงาน
มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
การประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี คณะกรรมการไดใชขอมูลจากเอกสารและรายงาน
ของมหาวิทยาลัย ประกอบการวิเคราะห 8 มิติ ดังตอไปนี้
1.1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาที่เปดสอน จะพิจารณาในเรื่องของจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ในคณะตางๆ จํานวนนักศึกษาในแตละหลัก สูตร จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบและจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดังนี้
ตารางที่ 2.1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาภาคปกติ - ภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา 2553
ลําดับที่

คณะ / ศูนย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มหาวิทยาลัย)
โครงการจัดการศึกษาสําหรับผูบริหาร
หนวยใหบริการทางการศึกษาเซียร
หนวยใหบริการทางการศึกษากบินทรบุรี
หนวยใหบริการทางการศึกษาแกงคอย
หนวยใหบริการทางการศึกษาเอกศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศูนยฯสระแกว)
รวม

ภาคปกติ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1,001
1,376
1,983
890
1,554
148
225
196
162

7,535

20
9

29

26
4

30

รวม
1,001
1,376
1,983
890
1,554
148
225
196
46
175

7,594

ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

515
1,614
234
921
3
990
290
18
102
744
218
113
674
4
6,440

12
17
386
337

114
306

57
809

420
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รวม

รวมทั้งสิ้น

515
1,614
234
921
3
1,002
307
500
661
102
744
218
113
674
61

1,001
1,891
3,597
1,124
2,475
151
1,227
503
546
836
102
744
218
113
674
61

7,669

15,263
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ตารางที่ 2.2 ขอมูลจํานวนขาราชการและบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามหนวยงาน
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนวยงาน

จํานวน
ทั้งหมด

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

30
76
50
69
34
16
2
26
9
11
323

ปริญญาตรี

3
1
1

1
6

คุณวุฒิ
ปริญญาโท ปริญญาเอก

16
66
38
54
33
13
25
8
3
256

14
7
11
14
1
3
2
1

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
10
3
14
3
19
3
21
2
8
1
7
2
1
5

8
61

84

1
16

3
3
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ตารางที่ 2.3 ขอมูลจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2553
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

คณะ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
ครุศาสตร
6
2
2
10
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13
1
14
วิทยาการจัดการ
9
1
10
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12
1
13
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
5
เทคโนโลยีการเกษตร
4
1
5
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2
1
1
4
รวม
51
7
3
61
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จัดการเรียนการสอนในหลาย
ระดับ ไดแกระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกใน 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร คณะวิท ยาการจัด การ คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งหมด 61 หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน จัดทั้งภาคปกติ ระดับปริญญาตรีจํานวน 7,535 คน ปริญญาโท
จํานวน 29 คนปริญญาเอก 30 คน รวมทั้งสิ้น 7,594 คน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีจํานวน 6,440
คน ปริญญาโท 809 คน และระดับปริญญาเอก 420 คน รวมทั้งสิ้น 7,669 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 15,623 คน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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1.2 ระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คือ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการ
เปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2552 ดังนี้
(1) มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆและ
วิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรกอนนําไปกําหนดเปาหมายในแผนการ
ผลิตบัณฑิต
(2) มีการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในรูปแบบหลักสูตรใหมและหลักสูตร
ปรับปรุง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒิ
ภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ
(3) มีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ผูประกอบการที่
ใชบัณฑิต และคณาจารยของมหาวิทยาลัย
(4) มีการนําเสนอ เพื่อขออนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
(5) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอหลักสูตรตอ
สกอ. เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
(6) มหาวิทยาลัย ดําเนินการเปดสอนหลักสูตรหลังจาก สกอ. รับทราบและใหความ
เห็นชอบแลว
มหาวิทยาลัย มีระบบการเปดหลักสูตร ดังนี้
(1) มีการสํารวจ วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินการดานหลักสูตร รวมทั้งมี
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของแผนการรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
(2) มหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปดหลักสูตร
(3) คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร
(4) คณะกรรมการมหาวิท ยาลัยพิ จารณาการปดหลักสูตรสงตอใหคณะเสนอตอ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(5) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบการปดหลักสูตร
(6) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ปดหลักสูตร
(7) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจง สกอ. เพื่อรับทราบการใหความ
เห็นชอบการปดหลักสูตรภายใน 30 วัน นับแตสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ในแผนการผลิตบัณฑิต และใน
แตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังแตละคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง
หนึ่งวาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม
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3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยมีก ารดาเนินการตามแผนการปรับปรุง /พัฒนา
หลักสูตร ระยะ 5 ป
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา จํานวน 50
หลักสูตร ใน 5 ดาน ไดแก
1) ดานการวางแผนการใชหลักสูตร
2) ดานจุดมุงหมายโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
3) ดานการบริหารหลักสูตร
4) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ
5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นของกรรมการบริหาร
หลักสูตร
5. มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใชโปรแกรม
สํารวจขอมูลออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 68.13
ในป 2553 มหาวิทยาลัยไดมีเปาหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร TQF
จํานวน 7 หลักสูตร
1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพื่อใหโอกาสกับนักเรียนระดับมัธยม
ปลายมาขึ้นทะเบียนเพื่อเปนนักศึกษาทดลองเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธี
ปกติ วิธีพิเศษกลาวคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬา นักเรียนที่
ผานการคัดเลือกจากระบบกลางและนัก เรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิจ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต
- มีการเทียบโอนประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมพิเศษ
- มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษาพรอมทั้งจัด
กิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จัด
กิจ กรรมเสริม สรางแรงจูง ใจในการเขาเรียนของนัก ศึก ษาเชน พี่ชวนนอง สราง
เครือขายประชาสัมพันธและเพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเขาเรียน
1.4 การสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป โดยมีโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม กิ จ กรรมนั น ทนาการและกิ จ กรรมส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัย จัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกั บวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมไวในคูมือนักศึกษา ป 2553
2. มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก โครงการจัดนิทรรศการใหความรูเรื่องภัยยาเสพติด
โครงการหองศึกษากลุม โครงการสัม มนามาตรฐานการบัญชีที่เ ปลี่ยนแปลง กิจกรรมวันเจาฟา
โครงการประกวดภาพถาย โครงการศึกษาและฝกปฏิบัติงานที่วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหาร โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ เปนตน
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การแขงขันกีฬานองใหม การ
แขงขันกีฬาภายในของนักศึกษาภาคปกติ การแขงขันกีฬาภายในของนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ
แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและไขหวัด 2009 โครงการแขงขันกีฬาลูก เจาฟาสัมพันธ ครั้งที่ 8
โครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 ประจําป 2552 เปนตน
- กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ได แ ก กิ จ กรรมประชุ ม
วิทยาศาสตรเพื่อมวลชน ชมรมตามรอยพอเราพอเพียง โครงการอาสาสมัครพิทัก ษสิ่ง แวดลอม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โครงการ Big
Cleaning Day โครงการอาสาพัฒนาคุณธรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน
- กิ จ กรรมนั น ทนาการ ได แ ก กิ จ กรรมเต น แอโรบิ ค เพื่ อ สุ ข ภาพ กิ จ กรรม
วันคริสมาสต กิจกรรมดนตรีในวันเจาฟา โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนตน
- กิจ กรรมสงเสริมศิล ปวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมแหเทียน
พรรษา กิจกรรมวันพ อแหง ชาติ โครงการประกอบพิธีไหวครูนาฏศิล ปและดนตรีไทย โครงการ
ประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธ โครงการวันกตัญูครูในดวงใจ โครงการรดน้ําขอพรผูอาวุโสใน
วันขึ้นปใหมไทย เปนตน
3. มหาวิท ยาลั ย มีก ารติ ดตามและประเมิ นผลโครงการหรือ กิจ กรรม ทั้ง ที่ จัด โดย
มหาวิทยาลัยและองคก ารนักศึกษาทุก สิ้นปการศึกษา โดยมีขอกําหนดการติดตามผลโครงการใน
แบบฟอรมการเสนอโครงการ และมีการติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมีรายงานสรุป
ทุกโครงการ
4. มหาวิ ท ยาลัย มีก ารนํ าผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ ง การจั ดกิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน ชมรมพุทธ ไดจัดกิจกรรมตักบาตรทุกเดือน และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานของกิจการนักศึกษา ป
2552 และทําแผนการปรับปรุงจัดกิจกรรม
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด (Democracy Decency
Drug) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการตางๆ
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ในแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553 และมีการดําเนินโครงการอบรมสัมมนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษายุคใหม และโครงการพัฒนานักศึกษา
2. มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ดานภูมิคมุ กันภัยจากยาเสพติด ดังนี้
- ดานการสงเสริมประชาธิปไตย มีการจัดประชุมสภานักศึกษา และสภานักศึกษา
ภาคพิเศษ
- ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย มีการจัดโครงการธรรมะเดลิเ วอรี่
ธรรมมะกับการปฏิบัติตนของวัยรุน
- ดา นการสรา งภู มิ คุ ม กัน ภั ย จากยาเสพติ ด มีก ารจั ด โครงการวไลยอลงกรณ
ประสานใจรณรงคตอตานยาเสพติด
3. พั ฒ นาคณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให มี อ งค ค วามรู แ ละทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ โดยมีโครงการอบรมปฏิบัติการ “พัฒนา
คุณธรรมสําหรับครู” ครูเครือขาย จ.ปทุมธานี จ.สระแกว และ จ.ปราจีนบุรี จํานวน 6 ครั้ง
1.5 การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(1) มหาวิท ยาลั ยให ความสํ าคั ญ ในการให ค วามรู ค วามเข าใจกับ อาจารยผู ส อนถึ ง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยจัดโครงการประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยใหกับอาจารยทั้งมหาวิทยาลัย
(2) มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตรโดยกําหนดใหอาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและจัดกระบวนการเรียนที่
คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาจัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด
เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดหลากหลาย สามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ เปด
โอกาสให นั ก ศึ กษาสามารถค นคว าวิ จั ยได โดยอิ ส ระในรู ป โครงการวิ จั ยส วนบุ คคล มี ก ารจั ดฝ ก
ประสบการณภาคสนาม มีการจัดสัมมนาหรือการฝกปฏิบัติรวมทั้งมีการฝกประสบการณวิชาชีพตาม
แนวสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการสอน มีความยืดหยุนและหลากหลายตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน โดยมีการเรียนการสอนแบบอภิปราย มีการฝกปฏิบัติจริงภาคสนาม เปดโอกาสให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีได นักศึกษามีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง เปนตน
(3) มี ก ารสง เสริ ม สนั บ สนุ นใหอ าจารย มี ความสามารถในการใชเ ทคโนโลยี ใ นการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน โดยสงเสริมใหอาจารยเขารับการอบรมทั้งที่หนวยงานภายใน
ภายนอกจัดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูอื่น
ทั้งในรูปการสืบคนขอมูลทางอิเล็กทรอนิก ส มีการใช e-learning, PowerPoint, การสงงานผาน
ระบบ e-mail หรือเว็บไซต http://it.vru.ac.th, มีหอง studio การผลิตรายการ หองปฏิบัติการ
PLC, ระบบ Sc-Online เปนตน
(4) มีก ารวั ดและประเมินผลที่ส อดคลอ งกับ สภาพการเรีย นรูที่จัดใหผู เ รียนและอิ ง
พัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
การเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
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(5) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
1.6 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร มีระบบ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังนี้ คณะแจง
ผลการประเมินการสอนใหอาจารยทราบ อาจารยนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการสอน
อาจารยรายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนตอคณะและอาจารยตองนําวิธีการปรับปรุงการเรียน
การสอนไปทําแผนการสอนใหมที่จะใชในภาคเรียนตอไป
1.7 การจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแบบสองทาง
มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีที่เปนตัวชวยในการจัดการเรียนการ
สอนใหเขาถึงผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มชองทางในรูปแบบการศึกษา ซึ่ง
สามารถสื่อสารและโตตอบกันไดในลักษณะ 2 ทาง โดยมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ดังกลาวระหวางมหาวิทยาลัยกับศูนยการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
1.8 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2552–กันยายน
2553 ในภาพรวมอยูที่ 4.0584 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 81.17 ซึ่งจําแนกในแตละ
สวนได ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.2237 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
84.47 โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง
ที่สุด รองลงมาไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการ และความรูความสามารถพื้นฐาน ตามลําดับ
เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูป ถัม ภ (รอยละ 84.47) เทียบกับ คะแนนตามเกณฑก ารประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวไดเทากับ 4.8940 คะแนน
2. ความพึง พอใจของนิสิตนัก ศึกษา อยูที่ 3.8930 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของ
คะแนน 77.86 โดยนัก ศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวา
ประเด็นหลักดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลัก ดังนี้
2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารยผูสอนสูง
ที่สุดรองลงมาไดแก สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียน
การสอน และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามลําดับ
2.2 ดานการใหบริการ นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการดานวิชาการ
สูงกวาการใหบริการทั่วไป
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เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ (รอยละ 77.86) เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวไดเทากับ 3.5720 คะแนน
1.9 นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขันอยูเสมอ
มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขัน มี
กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัย มีนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารย ที่ไดรับการ
ประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ดังตารางขอมูลตอไปนี้
ตารางที่ 2.4 จํานวนนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารย ที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ
หนวยงาน
จํานวน (คน)
นักศึกษา
ศิษยเกา
อาจารย
1. คณะครุศาสตร
1
1
2. คณะวิทยาการจัดการ
5
3
1
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
14
2
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
1
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1
1
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
1
รวม
25
5
5
1) นักศึกษา จํานวน 25 คน
- คณะครุ ศ าสตร จํ า นวน 1 คน ได แ ก นายมั ง กร เครื อ มาลี ได รั บ รางวั ล
พระราชทานระดับ อุ ดมศึก ษา ประจําปการศึก ษา 2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2553
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 คน ไดแก นายกิตติพงษ สะอาดดี นาย
อลงกรณ บุพสงข นายสมโภช พิทักษิณ นายภุชงค ขวัญอยู และนายสีหศักดิ์ สิงหวัฒนะ ไดรับ
รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพยนตรสั้น “ปุจฉา วิสัชนา วัฒนธรรม” ครั้งที่ 1 ของศูนยเฝาระวัง
ทางวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553
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- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 14 คน โดยแยกตามประเภทรางวัล ดังนี้
o รางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน “การประกวดอาหารวาง เพิ่มพลังงาน
เพื่ อ สุ ข ภาพคนไทย” สภากาชาดไทย และสถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 จํานวน 4 คน ไดแก
นางสาวอั ญ ณั ฏ ฐญา สายั ณ ห สิ ริ นางสาวมลธิ ร า อ ว มน อ ย นางสาว
กนกวรรณ อังศุเศรษฐ และนายไกรลาส พะวงศ
o รางวัลชมเชย ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงในงานเทศกาลลอย
กระทง องคก ารสวนสั ตว ดุสิ ต ในพระบรมราชูป ถัม ภ (สวนสัต วดุ สิต )
กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 9 คน ไดแก นางสาว
จิรารัตน วงศสุภาพ นางสาวเพ็ญพักตร กันแมน นางสาวรัตนาภรณ กลิ่น
ชาติ นางสาวศันสนีย แกชาติ นางสาวศิริพร ไทยออน นางสาวสุนันทา
นวลจันทร นายไกรลาส พะวงษ นายทวีชัย จูชัง นายทวีวัฒน จูชัง และ
นางสาวชุลีพร นุน ละออง
o รางวัลชมเชยอันดับ 3 โครงการตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา” ครั้งที่
28 ชมรมพุทธศาสตรสากล วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 จํานวน 1 คน
ไดแก นายศรัณย เปยคําภา
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 คน ไดแก นางสาวจุฑามาตย ปวงรังสี
นายประสงค เติม กระโทก และนางสาวปพิชญา โนรู ไดรับ ประกาศเกียรติคุณธนาคารความดี
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจําป 2552
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 คน ไดแก นางสาวจินตหรา
เสียงดี ไดรับรางวัลเหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร (หญิง) กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
“แมโดมเกมส” ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 22 – 30 มกราคม 2553
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 คน ไดแก นายรวีพล ชํานิธุรการ ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง วอลเลยบอลชายหาด กีฬามหาวิท ยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แมโดม
เกมส” ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 22 – 30 มกราคม 2553
2) ศิษยเกา จํานวน 5 คน
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 คน ไดแก นางสาวจารุณี สารนอก รางวัล
ชนะเลิศนางสาวจุฬาลักษณ รดาวงค และนางสาวมณีรัตน อุดมฉวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
โครงการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลชายหาด ซีเล็คทูนา (ประเภททีมหญิง) ชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 2 – 7 มีนาคม 2553
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน ไดแก นาวาเอกฉลอง รุง เรืองศรี
ไดรับใบประกาศเกียรติคุณของกองทัพอากาศ ในวันที่ 30 กันยายน 2552
- คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร จํานวน 1 คน ไดแก นางสาวตรีวดี
ยงพันธ ไดรับ 2 รางวัล คือ 1) รางวัลเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา 400 เมตร (หญิง) ในการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แมโดมเกมส” ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 22 – 30
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มกราคม 2553 และ 2) รางวัลเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา 400 เมตร (หญิง) ในการแขงขันซีเกมส
ครั้งที่ 25 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทรเกมส) ระหวางวันที่ 3 – 12
ธันวาคม 2553
3) อาจารย จํานวน 5 คน
- คณะครุศาสตร จํานวน 1 คน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ไดรับ
คัดเลือกจากสํานักคณะการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ใหไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาเพื่อยกยองชูเกียรติฯ ประจําป 2552
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา สราญ
รมย ไ ดรั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ “ต น แบบคนดี ” จากหนั ง สื อ พิ ม พ เ ส นทางผูนํ า เมื่ อ วั น ที่
19 ธันวาคม 2552
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 คน ไดแก 1) อาจารยจันทราทิพย
วงษกฤษไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทง องคการสวนสัตวดุสิต
ในพระบรมราชูปถัมภ (สวนสัตวดุสิต) กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 และ 2) อาจารย
พัชรลักษณ วัฒนไชย ไดรับ 2 รางวัล คือ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ในงานเทศกาล
ลอยกระทง องคการสวนสัตวดุสิต ในพระบรมราชูปถัมภ (สวนสัตวดุสิต) กรุงเทพมหานคร วันที่ 2
พฤศจิกายน 2552 และรางวัลประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 คน ไดแก อาจารยก ฤตยชญ คํามิ่ง
ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ (ผลงานเครื่องปนดินเผาชุดกาน้ําชา) ในงาน China 2010 Shanghai
International Modern Pot Art Bicentennial Exhibition
ผลการวิเคราะหการดําเนินงานมิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีจุดเนนดานการผลิตบัณฑิต จึงเปดสอนหลายหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี
โท และปริญ ญาเอก สําหรับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยควรจะตอ งพิจ ารณาเนื่อ งจากมี
นักศึกษามาก อาจารยตองรับผิดชอบมาก จึงตองแสดงตัวชี้วัดคุณภาพของบัณฑิตใหชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปดสอนบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 7 หลักสูตรและ
ปริญญาเอก 3 หลักสูตรซึ่งชวยสนองความตองการในการผลิตกําลังคนระดับสูงใหแก ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
3. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตางๆ และออกไปปฏิบัติงาน ผูใชบัณฑิตมีความ
พึงพอใจรอยละ 84.47 ในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา
ไดแกความรูความสามารถทางวิชาการและความรูความสามารถพื้นฐาน ตามลําดับ
4. ทุกคณะไดพยายามปรับปรุงหลักสูตร TQF
5. คณาจารยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร และรายวิชา
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6. แหลงสงเสริมการเรียนรูมีมากพอในการจัดการเรียนการสอน เชน หองปฏิบัติการ สํานัก
วิทยบริการมีการใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง
7. การจัดการเรียนการสอนมีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร เชน ใชคอมพิวเตอร LCD บทเรียน E-Learning บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
8. มีก ารคิ ด กลยุ ท ธ ใ นการรั บ นัก ศึ ก ษาในรู ป แบบต า งๆ ซึ่ง มี วิ ธี ดี ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได
ดําเนินการอยูแลว เชนการใหโควตาโดยใชเกณฑความสามารถพิเศษ การใหโควตาแกโรงเรียนชุมชน
นักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
9. มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต เชน การ
มีจิตสาธารณะ การสรางลัก ษณะนิสัย การสรา งบุคลิกภาพใหเ หมาะสมกับ สาขาวิชา การริเ ริ่ ม
สรางสรรคในดานวิชาชีพการฝกทักษะในการปฏิบัติงาน หรือการมีโอกาสไดฝกตนเองในโครงการสห
กิจศึกษา การเรียนรูจากอาจารย เพื่อน หรือจากรุนพี่
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดอัตลักษณใหชัดเจน แตละคณะควรพิจารณาสรางอัตลักษณของ
ตนเองและวางแผนพัฒนาอัตลักษณใหมีความเดนชัดเจนเปนที่ยอมรับ เพื่อจะดึงใหนักเรียน ประชาชน
สนใจสมัครเขาศึกษา หรือสงเสริมบุตรหลานเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะตองถือเปนนโยบายหลักในการ
สรางอัตลักษณ เนื่องจากการจัดการศึกษาในชวงตอไปการแขงขันจะมีความรุนแรงมากขึ้น
2. คณะที่มี ภาระการสอนมาก อาจารยมีภาระการสอนมาก จึง มีความจําเปน ตอ งใช
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูมาชวย เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส ชุดการเรียนรู การใชกรณีศึกษา เปนตน
เมื่อตองรับผิดชอบมากขึ้น การเตรียมการที่ดี การออกแบบระบบการเรียนรูที่ชัดเจนและเปดเผยจะ
ชวยกํากับคุณภาพการเรียนรูไดมากขึ้น
3. คณะควรมีก ารปรับ ปรุ ง หลัก สูตรตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอุ ดมศึก ษา (TQF) ซึ่ ง เป น
หลักสูตรประเภทเนนความคาดหวังในผลลัพธ (Outcome – Driven) คณะไดดําเนินไปแลวบาง
หลักสูตร หลักสูตรที่เหลือจะตองดําเนินการอยางเรงดวน โดยใหความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน
เกี่ยวกับลักษณะบัณฑิตใหชัดเจน เพิ่มผลการเรียนรูจากที่ TQF ไดกําหนดขั้นต่ําไว 5 กลุม เปนกลุมที่
6 คือ ทักษะวิชาชีพและขยายความทักษะทางปญญาในแตละสาขาวิชาการหรือวิชาชีพอื่นใหชัดเจนที่
สามารถนําไปฝกฝนบมเพาะใหเกิดไดผลจริง นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรยังตองสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ
4. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนการรับนักศึกษา โดยมีการกําหนดเปาหมายการรับ
นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว สร า งกลยุ ท ธ ก ารประชาสั ม พั น ธ เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมายในแตละคณะที่ชัดเจน หลักสูตรใดที่ไมเปนที่สนใจของผูเรียน ควรพิจารณาปดการเรียน
การสอน และการเปดสอนในหลักสูตรใหมๆ ควรจะตองมีการศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอน
จํานวนผูสนใจเขาศึกษา เพื่อมิใหเปนภาระของมหาวิทยาลัยดานงบประมาณ
5. มหาวิทยาลัยควรจัดสอนเสริมความรูพื้นฐานโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และ
กระบวนการคิด
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มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหาร
จัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอด
มา มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอ เนื่อง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่
ให บ ริ ก าร เป น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและท อ งถิ่ น และมี ว ารสารวิ จั ย และพั ฒ นาวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ เปนแหลงเผยแพรงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับใหเปนแหลงตีพิมพผลงานวิจัย
ระดับชาติ และในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
(1) การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ไดดําเนินการดังนี้
1) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ทํ า หน า ที่ กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย ใหส อดคล องกับ ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของประเทศ พัฒนา
ความรูและทักษะการวิจัยจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก ใหกับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
นําไปใชประโยชนการปฏิบัติงานมีการจัดตั้งคณะทํางานในการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการกองทุน
วิจัยและพัฒนา คณะกรรมการพิจารณาทุน เปนผูรับผิดชอบรวมกับสถาบันวิจัย
2) มีการจัดทําแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
และแผนงานวิจัย ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
3) มหาวิท ยาลั ย จั ดตั้งกองทุน วิจั ยมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให มี ก ารวิ จั ย ของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย มากขึ้ น
สนับสนุนดานการเงินเปนทุน และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเปนหลักและสงเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติมใหบริการชุมชน)
4) มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน มีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยของผูขอรับ
ทุนและรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
5) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเพื่ออนุมัติทุนแก
นักวิจัยรางวัลและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
(2) การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเว็บไซต
ดานการสงเสริมการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย
2) จัดทําคูมือการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประกอบดวยทิศทางการวิจัย นโยบาย ขั้นตอนการขอทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ
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3) มีการรวบรวมเอกสารตํารา และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย เชน Science direct ,
pro Quest
(3) การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น
11,159,200 บาท
- งบประมาณแผนดิน
4,051,500
บาท
งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย*
1,774,700
บาท
งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย
5,333,000
บาท
(อาจารยประจํา 271 คน นักวิจัย 1 คน รวม 272 คน)
* มหาวิทยาลัยจัดงบสมทบเขากองทุนวิจัยฯ ปงบประมาณ 2553 จํานวน 5,440,000 บาท
(4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
1. พัฒนาระบบสรางขวัญกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มีระบบสรางขวัญและ
กําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหนาที่
พิจารณาคัดเลือกคณาจารย นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐดีเดน และ
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลโดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบกลไกและสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรในหน ว ยงานทํ า การวิ จั ย ร ว มกั บ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีส ถาบันวิจัยและพัฒนาเปน
หนวยงานกลางเพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัมพันธในกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับ
ความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
2.1 รว มมือกับ องคกรปกครองสวนจั งหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดระยอง จังหวัดสระแกว ในการวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากการ
ใหบริการประชาชน จํานวนงบประมาณ 1,548,000 บาท
2.2 รวมมือกับองคการบริหารสวนจั งหวัดปทุ มธานี โครงการวิจัยสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จํานวน 195,550 บาท
2.3 รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โครงการวิจัยติดตาม
ประเมินผลการใชจายเงินของพรรคการเมือง จํานวน 1,595,000 บาท
3. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
3.1 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย และงานสรางสรรคในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการวารสารวิจัยและพัฒนา เปนผูรับผิดชอบ และเครือขาย
ThaiLis เปนแหลงเผยแพรงานวิจัยของสถาบัน
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3.2 มีผลงานที่เกี่ยวของกับพันธกิจ คือ“เลาเรื่องงานวิจัย ไมยากอยางที่คิด” เผยแพร
ในระดับชาติ
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนใน
ดานตางๆ
4.1 มีกลไกสนับสนุนการจัดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มีขั้นตอนการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา อยูในคูมือวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูรับผิดชอบ
4.2 สถาบันวิจัยสงเสริมและเปนหนวยบริการใหอาจารยและบุคากรขอรับทุนการ
วิจัยจาก แหลงทุนภายนอกของมหาวิทยาลัย
4.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิชาการดานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยของ
อาจารยและบุคลากร
4.4 มีวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนแหลงเผยแพร
งานวิจัยในระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูลของ CTI และมีคา F-factor
4.5 มีผลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ 6 เรื่อง ระดับชาติ 47 เรื่อง
4.6 มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 2 งาน ไดแก
1) “Modern Pot Art” โดย อ.กฤตยชญ คํามิ่ง ในงาน The 2010 SECOND
CHAINA [SHANGHA] INTERNATIONAL MODERN POT ART BIENNIAL EXHIBITION. ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553.
2) “Reflection II” โดย อ.นเรศ ยะมะหาร วันที่ 31 พฤษภาคม – 30
มิถุนายน 2553 ณ บิ๊กซี นวนคร จังหวัดปทุมธานี.
4.7 มีผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์/ทรัพยสินทางปญญาปงบประมาณ 2553
มีผลงานวิชาการ รวมทั้งสิ้น 26 ผลงาน
1) อนุ สิ ท ธิ บั ต ร “ผลิ ต ภั ณ ฑ เ จลฟ า ทะลายโจร สํ า หรั บ ทํ า ความสะอาด”
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข. เลขที่คําขอ 0903001355
2) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “การสรรหาและบรรจุพนักงาน” ผูสรางสรรค
ผศ.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล
3) ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิ ช าการ
วางแผนและนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย”ผูสรางสรรค ผศ.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล
4) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เครื่องจักรกลงานกอสราง” ผูสรางสรรค
ผศ.สมคเณ เกียรติกอง
5) ลิขสิ ทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิช าความ
ปลอดภัยในงานกอสราง” ผูสรางสรรค ผศ.สมคเณ เกียรติกอง
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6) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “การปองกันระบบไฟฟา” ผูสรางสรรค ผศ.สุวิทย
ฉุยฉาย
7) ลิขสิ ทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการ
ออกแบบระบบไฟฟา” ผูสรางสรรค ผศ.สุวิทย ฉุยฉาย
8) ลิ ขสิ ทธิ์ประเภทวรรณกรรม “หลั กการสื่ อสารการตลาด” ผู สร างสรรค
ผศ.อุทัย ยะรี
9) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม หนังสือ “สารชีวโมเลกุล ” ผูสรางสรรค
รศ.อรรณพ บุญถนอม
10) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม หนังสือ “เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เคมี 2” ผูสรางสรรค รศ.อรรณพ บุญถนอม
11) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เศรษฐศาสตรการจัดการ” ผูสรางสรรค
ผศ.วรุณี เชาวนสุขุม
12) ลิขสิ ทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารคําสอน วิช าการวิเคราะห เชิง
ปริมาณ” ผูสรางสรรค ผศ.วรุณี เชาวนสุขุม
13) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เศรษฐศาสตรมหภาค”ผูสรางสรรค ผศ.ดร.ฉันธะ
จันทะเสนา
14) ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิ ช า
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1” ผูสรางสรรค ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
15) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “ออกแบบนิเทศศิลป 1” ผูสรางสรรค ผศ.วินิจ จําปา
16) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “การบริหารการขาย” ผูสรางสรรค ผศ.วิภาวดี ทูปยะ
17) ลิ ขสิ ทธิ์ ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลั กการ
ตลาด” ผูสรางสรรค ผศ.วิภาวดี ทูปยะ
18) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “ระบบนิวแมติกส” ผูสรางสรรค ผศ.ประจบ ดีบุตร
19) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม” ผูสรางสรรค ผศ.ประจบ ดีบุตร
20) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร1” ผูสรางสรรค ผศ.วิวัฒน ชินนาทศิริกุล
22) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “การสื่อสารขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน” ผูสรางสรรค ผศ.ละเอียด ขจรภัย
23) ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทวรรณกรรม“เอกสารประกอบการผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียงเบื้องตน” ผูสรางสรรค ผศ.ละเอียด ขจรภัย
24) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เคมีทั่วไป 2” ผูสรางสรรค ผศ.เสาวนิตย
ภักดีมงคล
25) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เคมี
พื้นฐาน” ผูสรางสรรค ผศ.เสาวนิตย ภักดีมงคล
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26) ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม “การเขียนโปรแกรมภาษา C#” ผูสรางสรรค
ผศ.วิวัฒน ชินนาทศิริกุล
4.8 มีผลงานที่นําไปพัฒนาชุมชนทองถิ่นและเปนการบู รณาการการเรียนการสอน
และการวิจัย และใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัย หลากหลายสาขา เชน
1) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2) การวิจัยเคลือบขี้ถามันสําปะหลัง
3) การพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงไบโอดีเซลสําหรับเตาเผา
4) การพัฒนารูป แบบผลิ ตภัณฑและบรรจุภัณฑของที่ระลึกเพื่อการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
5) ยุทธศาสตรการเผยแพรศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน กรณี วัดพระธรรมกาย
และวัดหนองปาพง
6) การตอตานการกอความไมสงบ : ศึกษากรณีสี่จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
7) การบริหารโครงการ เอส เอ็ม เอล : ศึกษาเฉพาะกรณีวิสาหกิจชุมชนเขมแข็ง
8) การพัฒนากระบวนการผลิตกะปหวานที่ไดมาตรฐาน GMP สูตลาดของ
วิสาหกิจชุมชน
9) ประสิทธิภาพของนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดชัยภูมิ
10) การหาประสิทธิภาพของชุดฝกปฏิบัติการการทดลองวิศวกรรมเครื่องกล 1
11) มัลติเพล็กซพีซีอารสําหรับตรวจสอบแบคทีเรียในน้ํานมโค
12) รัฐธรรมนูญกับการคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา
13) การพัฒนาภาวะผูนําของปศุสัตวจังหวัด : กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14) ผลของการใชไมกลิ้ง-กลิ้ง & กลิ้ง ที่มีตอรางกายและอาการ/ความรูสึกเครียด
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราประเทศไทย
ผลการวิเคราะหการดําเนินงานมิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
จุดเดน
1. มีกระบวนการและกลไกที่สนับสนุนอาจารยอยางดี
2. มีการจัดสรรงบสนับสนุนใหมากพอ
3. มีการพัฒนาคณาจารยที่กวางขวาง
4. มีการสงเสริมการเผยแพรผลงานที่ดี
5. มีผลงานวิจัยกวางขวางรอบดาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวางระบบการดูแลคุณภาพเพื่อสรางการยอมรับจากวงวิชาการใหเขมขน
และชัดเจน
2. ควรมีการกําหนดเกณฑหรือมาตรการใหอาจารยทําวิจัยอยางตอเนื่อง
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ควรมีวิธีการสนับสนุนใหกําลังใจอาจารยที่ทําวิจัยใหมากขึ้น
ควรมีการเพิ่มผลงานและจัดใหมีการเชื่อมโยงการวิจัยกับภารอื่นใหมากขึ้น
สงเสริมใหอาจารยไดใชงานวิจัยทั้งเนื้อหาและวิธีการในการเรียนการสอนใหมากขึ้น
จัดทําโครงการวิจัยเปน Theme และ เปน Team ใหมากขึ้น
กําหนด Theme ที่สอดคลองและแกปญหาของชุมชนใหชัดเจนขึ้น
สงเสริมและรวมมือกับสถาบันอื่นๆ ในลักษณะของ Network ใหมากขึ้นเพื่อพัฒนา
อาจารยของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและไดรับการยอมรับมากขึ้น
9. สนับสนุนใหมีการวิจัยอยางกวางขวางครอบคลุมอาจารยสาขาตางๆ และสงเสริม
อยางเปนธรรมมากขึ้น

มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น จึงใหความสําคัญกับการบริการวิชาการแกสังคม มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการ
ดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับคณะ ศูนย สํานักตางๆ ได แก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร
และศูนยสระแกว
การดําเนินงานดานบริการวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน ทั้งในสวนของคณะกรรมการบริการวิชาการ
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะดูแลรับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการ
แกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานตางๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได
กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนใช
เปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําเปนคูมือการใหบริการวิชาการ
2. ในปงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 – ก.ย.53) มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 3,825,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน
จํานวน 102 โครงการ (แยกตามรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27 โครงการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21 โครงการ คณะวิทยาการจัดการ 19 โครงการ คณะครุศาสตร
6 โครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 โครงการ คณะอุตสาหกรรม 8 โครงการ และสํานัก
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู และบริ ก ารวิ ช าการ 4 โครงการ และศู น ย การศึ กษากรุ ง เทพมหานคร 13
โครงการ) เพื่อสงเสริมและ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถิ่น ใหกับกลุมเปาหมาย
จํ า นวน 5,167 คน กลุ ม เป า หมายในการจั ด ฝ ก อบรมได แ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู อาจารย
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ขาราชการ และประชาชนทั่วไป โดยมีสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับ คณะ ศูนย
และสํานักตาง ๆ เปนหนวยดําเนินกิจกรรม/โครงการ
3. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไป
ใหบริการวิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในการจัดอบรม พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร และ
วิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และกรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องเตรียมความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO
17025 ใหกับศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การบริ ก ารวิ ช าการในรู ป ของโครงการ /กิ จ กรรม
โดยหนวยงานตางๆ เชน สํานักสงเสริมความรู และบริการวิชาการ คณะและศูนยตางๆรวมทั้งสิ้ น
97 โครงการ (แยกตามรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินโครงการดานการ
บริการวิชาการแกสังคม จํานวน 19 โครงการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 โครงการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ 17 โครงการ คณะครุ ศ าสตร 15โครงการ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
5 โครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 โครงการ และสํานักส งเสริมการเรียนรูและบริ การ
วิชาการ 4 โครงการ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร 13 โครงการและศูนยการศึกษาสระแกว
2 โครงการ) รวมงบประมาณที่ ใ ช ไ ปทั้ ง สิ้ น 3, 1950,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 83.53
ของงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร ให กั บ กลุ ม เป า หมายจํ า นวน 7,441 คน รายชื่ อ โครงการและ
รายละเอียดที่ดําเนินงานแยกตามคณะ อยูในภาคผนวก
6. มหาวิทยาลัย ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียน
สอนและการวิจัย เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําวิชาปญหาพิเศษของนักศึกษา เรื่อง “ผล
การเสริมไอโอดีนในอาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข ” และมีงานวิจัย เรื่อง “การ
เพิ่ ม มู ล ค า ไข ไ ก ร ะดั บ ฟาร ม เกษตรกรในพื้ น ที่ ภ าคกลางตอนบน” และนํ า มาจั ด ฝ ก อบรมเรื่ อ ง
“โครงการการผลิตไขไกเพิ่มมูลคาและคุณคาทางอาหาร” และ คณะครุศาสตร ไดจัดทําโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการที่ บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนโดยการพั ฒ นาและสร า งแหล ง เรี ย นรู ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระวิชา สําหรับสถานศึกษาเครือขายคณะครุศาสตร
7. ผลการดําเนินงานในภาพรวมมหาวิทยาลัย ที่อาจารยมีสวนรวมในการใหบริการ
วิช าการแกสังคม เชน เป น ที่ป รึ กษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภ ายนอกสถาบั น เปนกรรมการ
วิชาการ เปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ รวมจํานวน 78 คน จากอาจารยทั้งหมด 302.5 คน คิด
เปนรอยละ 25.79 จําแนกไดดังนี้
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ตารางที่ 2.4 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทดานการใหบริการวิชาการ
คณะ

กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/วิทยากร
ระดับชาติ
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
38
2. เทคโนโลยีการเกษตร
3
3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14
4. ครุศาสตร
7
5. วิทยาการจัดการ
9
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
รวม
75
รวมทั้งหมด

กรรมการวิทยานิพนธ

1
2

3
78

8. มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการ/กิจ กรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 97 โครงการ
คิดเปนรอยละ 44.99 ของอาจารยมหาวิทยาลัยทั้งหมด
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี แหล ง ให บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ได รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับชาติ 1 แหลง คือ ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีแหลงเรียนรูอื่นๆ อีกหลายแหง
ที่ใหบริการวิชาการแกชุมชน และกําลังพัฒนาเพื่อใหบริการแกบุคลากร ชุมชนและหนวยงานตางๆ
แตยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับชาติ เชน ศูนยภาษา ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใหบริก ารตรวจ
วิเคราะหหาคุณภาพหรือองคประกอบของตัวอยางสารตางๆ
10. โครงการที่ดําเนินการทั้ง หมดไดรับ การประเมินผลสําเร็จ โดยใชเ กณฑของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดาน
การนําไปใช ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่อบรมอยูในระดับ
ดีม าก คิดเปนคะแนนรอยละ95.66 ผูเ ขา อบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในดา น
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบ ริการ เจาหนาที่ผูให บ ริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดาน
คุณภาพการใหบริการในระดับดีมาก คิดเปนคะแนนรอยละ 91.04 ดานการประเมินผลการนําไปใช
พบวา ทุกโครงการตามแนวพระราชดําริมีการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน คิดเปนคะแนนรอยละ 88.33
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รายชื่อโครงการ/กิจกรรม งานบริการวิชาการ 97 โครงการ
1. โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จ.สระแกว ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง จํานวนผูเขารับการอบรม 146 คน
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย บานน้ําออม
และทุงกบินทร จังหวัดสระแกว
1.2 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทํ า ปุ ยอิ น ทรี ย ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให กั บ
ประชาชน จํานวนผูเขารับการอบรม 44 คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ารการสรางสื่อสิ่ง พิม พดวย Publisher 2007 ใหกับ
ประชาชนชุมชนหมู 6 พัฒนา ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน
27 คน เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ หอง IT 502 อาคาร 75 ป
1.4 โครงการบริการความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสูชุมชน ใหกับประชาชนทั่ วไป
จํา นวน 60 คน เมื่ อวั น ที่ 8 – 9 กรกฎาคม และ อบรม จํา นวน 60 คน เมื่ อวั น ที่ 22 – 23
กรกฎาคม 2553 ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนั กเรียน
ใหกับนัก เรียน จํานวน 25 คน เมื่ อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ อาคารศูนยวิท ยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.6 โครงการกิจกรรมยามวาแกผูสูงอายุ อบรมใหกับ ผูสูงอายุ สถานสงเคราะหคนชรา
วาสนะเวศม จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ณ สถาน
สงเคราะหคนชราวาสนะเวศม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.7 โครงการหองเรียนธรรมชาติ รุนที่ 2 อบรมใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายและมัธยมศึกษาตอนตน บริเ วณจัง หวัด ปทุม ธานี และพระนครศรีอยุ ธยา จํ านวน 43 คน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
1.8 โครงการสรางเครือขายชุมชนทองถิ่นอนุรักษสิ่งแวดลอม อบรมใหกับ นักเรียนของ
โรงเรียนเครือขาย 2 โรงเรียนคือโรงเรียนวัดธรรมนาวา และโรงเรียนพระอินทรศึกษา และสมาชิก
กลุมผูสนใจ จํานวน 80 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอม
สกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑยาหมองสมุนไพรและน้ํามันนวดสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ อบรมใหกับ ประชาชนทั่วไป ชุมชนสวนพริก ไทย จํานวน 37 คน เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําลูกประคบและนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพอบรม
ให กั บ ประชาชนทั่ ว ไป จํ า นวน 35 คน เมื่ อ วั น ที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศู น ย
วิ ท ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
1.11 โครงการคาสง เสริมการพัฒนาความเปนเลิศดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดปทุมธานี อบรมใหกับนักเรียนระดั บมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 38 คน เมื่อวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2553 ณ อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
1.12 โครงการฝกทัก ษะการวิจัยนัก เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนอรัญ
ประเทศ จัง หวัดสระแกว ใหกับ นัก เรียน ที่เ ขารวมโครงการ จํานวน 22 คน เมื่อวันที่ 1 – 10
ตุลาคม 2553 ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.13 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การสรางเว็บ ไซตดวยโปรแกรม Dreamweaver
ใหกับประชาชนชุม ชนไผเขี ยว ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ หอง IT 402 อาคาร 75 ป
1.14 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารสรางอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ใหกับกลุม
แมบ าน ณ ศู นย การเรีย นรูตํ าบลสวนพริ ก ไทย จัง หวัดปทุม ธานี จํา นวน 30 คน เมื่อวั นที่ 28
สิงหาคม 2553 ณ ศูนยการเรียนรูตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
1.15 โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน ใหกับนักเรียน จํานวน 75 คน เมื่อวันที่
30 มิ ถุน ายน – 1 กรกฎาคม 2553 ณ หอ งปฏิบั ติก ารคอมพิว เตอร โรงเรีย นเจริ ญ วิ ท ยศึก ษา
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
1.16 โครงการอบรมการทําบัญ ชีครั วเรือ นดวยคอมพิ วเตอรตามแนวพระราชดํา ริ
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียนและประชาชน จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2553 ณ
ศูนยการเรียนรูชุม ชน กศน.ตําบลคลองเจ็ด ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด จังหวัด
ปทุมธานี
1.17 โครงการเผยแพรความรูการทํานาเกษตรอินทรีย ใหกับเกษตรกร และผูสนใจใน
เขตพื้นที่ใหบริการ จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนยเรียนรูเห็ดครบวงจรบาน
คลองไทร ตําบลคลองเรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
1.18 โครงการอบรมความปลอดภัยใหกับประชาชน ใหกับ ประชาชน ตําบลหวยแหง
จ.สระบุรี จํานวน 23 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ เกษตรกรตําบลหวยแหง อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
1.19 โครงการวิถีไทย วิถีทองถิ่น สูการใชชีวิตแบบพอเพียง ใหกับประชาชน จํานวน
40 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ วัดทาเกษม ตําบลทาเกษม จังหวัดสระแกว
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1.20 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารแซนวิซ คานาเป ใหกับ กลุม ประชาชน จํานวน
15 คน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.21 โครงการกิจกรรมอบรมการผลิตอาหารวางจากเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ ผูเขารับการ
อบรมคือ ประชาชนทั่วไป ชุมชนและทองถิ่น จํานวน 10 คน เมื่อวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2553
ณ สาขาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.22 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ผู
เขารับการอบรมคือ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2553 ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.23 โครงการอบรมทํายาหมองกับผูสูงอายุ ผูเขารับการอบรมคือ ผูสูงอายุบานพัก
คนชราวาสนะเวศม จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ณ บานพักคนชราวาสนะเวศม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.24 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําน้ํามันหอมระเหยเทียนหอมจากพืชสมุนไพร
ผู เ ข า รั บ การอบรมคื อ บุ ค ลากรภายนอกที่ เ ข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 20 คน เมื่ อ วั น ที่ 17
พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.25 โครงการจัดอบรมเชิง ปฏิ บัติก ารการทําเจลลางมือ และสบูฆ าเชื้อ โรคจากพื ช
สมุนไพร ผูเขารับการอบรมคือ ประชาชน จํานวน 80 คน เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2552
ณ โรงเรียนบานกกไทร จังหวัดเพชรบูรณ
2. โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
2.1 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ใหกับ
ประชาชน จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ณ องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี
2.2 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ใหกับ
ประชาชน จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 องคการบริห ารสวนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี
2.3 โครงการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องสําหรับขาราชการ ใหกับขาราชการ ผูเขารับการ
อบรมจํานวน 25 คน เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ 2553 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.4 โครงการอบรมการสรางและออกแบบ Web ดวย Dreamweaver ใหกับประชาชน
ผูเขารับการอบรม จํานวน 27 คน เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ 2553 ณ หองปฏิบัติการ 1208
คณะวิทยาการจัดการ
2.5 โครงการอบรมและพั ฒนาทักษะผูนํายุคใหม ให กับประชาชน ผูเขารับการอบรมจํานวน
25 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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2.6 โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐดอกไมเงิน – ทอง ครั้งที่ 1 ใหกับประชาชน ผูเขารับ
การอบรม จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบล
สวนพริกไทย อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี
2.7 โครงการพัฒนาทักษะการลงทุนดวยเกมจําลอง ครั้งที่ 1 ใหกับประชาชน ผูเขารับ
การอบรม จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกนิเทศศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ
2.8 โครงการพัฒนาทักษะการลงทุนดวยเกมจําลอง ครั้งที่ 2 ใหกับประชาชน ผูเขารับ
การอบรม จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกนิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
2.9 โครงการอบรมกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ SMEs ครั้งที่ 1 ใหกับประชาชน ผู
เขารับการอบรม จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม องคการบริหาร
สวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทุมธานี
2.10 โครงการอบรมกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ SMEs ครั้งที่ 2 ใหกับประชาชน
ผูเขารับการอบรม จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม องคการบริหาร
สวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทุมธานี
2.11 โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการลอจิสติกส สําหรับผูประกอบการ
ขนาดยอม ใหกับ ประชาชน จํานวนผูเ ขารับ การอบรม 30 คน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ณ
หองสัตตบรรณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ
2.12 โครงการอบรมการบริการสูความเปนเลิศ “Service Mind” ใหกับประชาชน ผู
เขารับการอบรมจํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชุม องคการบริหาร
สวนตําบลลําไทร จังหวัดปทุมธานี
2.13 โครงการอบรมวิชาชีพการทําน้ําเตาหูนมสด ครั้งที่ 1 ใหกับประชาชน ผูเขารับการอบรม
จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย อ.
เมือง จังหวัดปทุมธานี
2.14 โครงการอบรมวิชาชีพการทําน้ําเตาหูนมสด ครั้งที่ 2 ใหกับประชาชน ผูเขารับการอบรม
จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย อ.
เมือง จังหวัดปทุมธานี
2.15 โครงการสัมมนาความรูทางดานภาษี ใหกับประชาชน ผูเขารับการอบรมจํานวน
40 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเจาฟาวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.16 โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหกับประชาชน ผูเขารับ
การอบรมจํานวน 50 คน วันที่ 25 มีนาคม และ วันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตํ าบลลํ าไทร และโครงการฟาร มตั วอย างตามพระราชดํ าริ บ านยางกลางตํ าบล สี บั วทอง อ.แสวงหา
จังหวัดอางทอง
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2.17 โครงการอบรมเศรษฐกิจชุมชน “ภูมิปญญาทางบัญชีสรางวิถีสูอนาคต” ใหกับ
ประชาชน ผูเขารับการอบรมจํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2553 ณ ศูนยเรียนรูวัด
ศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
3. โครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่ออนุรักษปาไม น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ
ใหกับประชาชน ผูเขารับการอบรมจํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3.2 โครงการบริการวิชาการสูองคกรการบริหารสวนตําบลและบุคคลทั่วไป ใหกับประชาชน
ผูเขารั บการอบรม จํ านวน 30 คน เมื่อวั นที่ 9 เมษายน 2553 ณ คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3.3 โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซรามิกสใหกับโรงเรียนมัธยม ใหกับนักเรียน
ผูเ ขา รับ การอบรม จํ านวน 50 คน วันที่ 10 , 17, 24 สิง หาคม 2553 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3.4 โครงการบริการวิชาการแกนักศึกษาและศิษยเกา ใหกับประชาชน ผูเขารับการอบรม
จํานวน 41 คน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
4. โครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.1 โครงการเผยแพรความรูเรื่องการเมือ งไทยในระบอบประชาธิปไตยสูชุมชน ใหกับ
ประชาชน ผูเขารับการอบรม จํานวน 100 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ หองโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2 โครงการนําความรูกฎหมายอาญาสูชุมชน ใหกับประชาชน ผูเขารับ การอบรม
จํานวน 70 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
4.3 โครงการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.สวนพริกไทย ใหกับนักเรียน ผูเขารับ
การอบรมจํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี
4.4 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในการดําเนินชีวิต ใหกับ นัก เรียน
ผูเขารับการอบรมจํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (8406) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
4.5 โครงการอบรมเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐ” ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหกับประชาชน จํานวน 70 คน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
ณ เทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
4.6 โครงการอบรมการเขียนการตูนสําหรับ เด็ก ในเขตพื้นที่จัง หวัดปทุม ธานี ใหกับ
นักเรียน ผูเขารับการอบรมจํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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4.7 โครงการบริการวิชาการแกบุคลากรเทศบาลเมืองสระแกวในหัวขอเรื่อง “การบริหาร
ภาครัฐแนวใหม” ใหกับประชาชน ผูเ ขารับ การอบรมจํานวน 75 คน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2553 ณ หองประชุมเทศบาลเมืองสระแกว อ.เมือง จ.สระแกว
4.8 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ครั้งที่ 1 ใหกับนักเรียน ผูเขารับการอบรมจํานวน
50 คน เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
4.9 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ครั้งที่ 2 ใหกับนักเรียน ผูเขารับการอบรมจํานวน
48 คน เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
4.10 โครงการป จ ฉิม นิ เ ทศ เรื่ อ ง การใช ชีวิ ต ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ให กั บ
นักศึกษา ผูเขารับการอบรมจํานวน 125 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชุม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.11 โครงการจัดอบรมนาฏศิลปสําหรับครูประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ใหกับ
ครูประถม ผูเขารับการอบรมจํานวน 52 คน เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (8406) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
4.12 โครงการอบรมปฏิบัติการพื้นฐานการเปาขลุยใหกับครูในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ใหกับครู ผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม
คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร (8406) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
4.13 โครงการคายอาสาพัฒนาหองสมุดจากพี่สูนอง ใหกับนักศึกษา ผูเขารับการอบรม
จํานวน 120 คน เมื่อวันที่ 20 สิง หาคม 2553 ณ โรงเรียนทาชา งวิทยาคม ตําบลทาชาง
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
4.14 โครงการอบรมและประกวดวาดภาพตามรอยเบื้องพระยุคลบาท แกนักเรียนมัธยม
ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี จํานวน 82 คน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ณ หองประชุมคณะ
มนุษยศาสตรฯ และลานเอนกประสงค ชั้น 1 อาคาร 8
5. โครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.1 โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญาแฝก ใหกับเกษตรกร ผูเขารับการ
อบรม จํานวน 11 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ผลิตภัณฑจาก
นมแพะ) ใหกับกลุมเกษตรกร กลุมแมบาน กลุมอาชีพ ขาราชการครู ตามสถานศึกษาในชุ มชน
และประชาชนทั่ ว ไปในท อ งถิ่ น จํ า นวน 20 คน เมื่ อ วั น ที่ 3 – 4 เมษายน 2553 ณ
หองปฏิบัติการวิทยาการเก็บเกี่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก าร : อาชีพเสริม ทางการเกษตร (การทําดอกไมส ด
อบแหง) ใหกับประชาชน ผูเขารับการอบรม จํานวน 21 คน เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2553
ณ หองปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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5.4 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาและการรักษาโรคเรื้อนใหกับสุนัข ใหกับ
ผูนําสุนัขและ แมวมาใชบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 120 ตัว ตอนสุนัขและ
แมว จํานวน 20 ตัว ฉีดยารักษาโรคเรื้อน จํานวน 49 ตัว รวม 189 ตัว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ
2553 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จ.
ปทุมธานี
5.5 โครงการอบรมการเลี้ยงแพะอินทรีย ใหกับ กลุมเกษตรกร หมูที่ 7 ตําบลสวนพริกไทย
ผูเขารับการอบรมจํานวน 18 คน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย
จังหวัดปทุมธานี
6. โครงการบริการวิชาการของคณะครุศาสตร
6.1 โครงการเสริมความรูดานวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเขารับการอบรมคือ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต อ.บ.ต.สวนพริกไทย จํานวน 125
คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนทีปงกรณวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
6.2 โครงการคายวิท ยาศาสตร ผูเ ข ารั บการอบรมคื อ นั ก เรี ยน จํ านวน 172 คน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนปณณวิชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.3 โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ สําหรับสถานศึกษาเครือขายคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมคือ
ครูเ ครือขายคณะครุศาสตร จํานวน 80 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม 7202
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.4 โครงการความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นระหวางกรมสงเสริม การปกครองสวนทองถิ่นกับ คณะครุศาสตร
ผูเขารับการอบรมคือ เจาหนาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 13 คน เมื่อวันที่ 16 – 20
มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.5 โครงการอบรมพัฒนาครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สําหรับ
ครูเครือขายของคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมคือ ครูเครือขายของคณะครุศาสตร จํานวน 168
คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน” สําหรับครูเครือขาย
คณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมคือ ครูเครือขายของคณะครุศาสตร จํานวน 370 คน เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ
6.7 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒ นานวัตกรรมทางการสอนในกลุม สาระวิชา :
ชุดการสอนสําหรับครูเครือขายของคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมคือ ครูเครือขายของคณะครุ
ศาสตร จํานวน 353 คน
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6.8 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการ
คิด : PBL สําหรับครูเครือขายคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมคือ ครูเครือขายของคณะครุศาสตร
จํานวน 226 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.9 โครงการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาความรู ด า นภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ ครู ร ะดั บ
ประถมศึกษาที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาภาษาอังกฤษ ผูเขารับการอบรมคือ ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 130 คน เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม 7202 และ 7203 คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.10 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง :
การสรางเกณฑรูบริค สําหรับครูเครือขายของคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมครูเครือขายคณะครุ
ศาสตร จํานวน 264 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร
100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.11 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรูสอนวิทยาศาสตรให
สนุก สําหรับครูเครือขายคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมครูเครือขายคณะครุศาสตร จํานวน 201
คน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6.12 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการ
คิด : PBL สําหรับครูเครือขายคณะครุศาสตร เขารับการอบรมครูเครือขายคณะครุศาสตร จํานวน
300 คน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมเลอวิมานโรงแรมทิพปุระ จังหวัดสระแกว
6.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุมสาระวิชา : ชุด
การสอน สําหรับครูเครือขายของคณะครุศาสตร เขารับการอบรมครูเครือขายคณะครุศาสตร จํานวน
400 คน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมเลอวิมานโรงแรมทิพปุระ จังหวัดสระแกว
6.14 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรูสอนวิทยาศาสตรให
สนุก สําหรับ ครูเครือขายคณะครุศาสตร ผูเ ขารับ การอบรมครูเ ครือขายคณะครุศาสตร จํานวน
275 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมเลอวิมานโรงแรมทิพปุระ จังหวัดสระแกว
6.15 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง :
การสรางเกณฑรูบริค สําหรับครูเครือขายของคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมครูเครือขายคณะครุ
ศาสตร จํานวน 279 คน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมเลอวิมานโรงแรมทิพปุร ะ
จังหวัดสระแกว
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7. โครงการบริการวิชาการของศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร
7.1 โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนบ านครัว เพื่ อเป นองคก รต น แบบประจํา ป 2553 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ
7.2 โครงการสาธิตการทําเครื่องดื่มจากพืชสมุนไพร ผูเขารับการอบรมคือ ประชาชน จํานวน
90 คน เดือนมีนาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ
7.3 โครงการใหความรูประโยชนจากสมุนไพร ผูเ ขารับการอบรมคือ นักเรียนและ
ประชาชน จํานวน 100 คน เดือนมีนาคม 2553 ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
7.4 โครงการบริการความรูเรื่อง การใชหองสมุดอยางมีระบบเพื่อการพัฒนาสูชุมชน ผู
เขารับ การอบรมคือ นัก เรียนและประชาชน จํานวน 55 คน ศูนยก ารศึกษากรุง เทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
7.5 โครงการหองสมุดสัญจรเพื่อการพัฒนาความรูสูโรงเรียนและชุมชน ผูเขารับการ
อบรมคื อ นั ก เรี ย นและประชาชน จํ า นวน 100 คน ณ ศู น ย ก ารศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
7.6 โครงการนิ ท รรศการให ค วามรู “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ผู เ ข า รั บ การอบรมคื อ
ประชาชน จํานวน 100 คน ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
7.7 โครงการเผยแพรขนมโบราณ ชุมชนบานครัว ผูเขารับการอบรมคือ ประชาชน จํานวน
50 คน ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
7.8 โครงการอบรมเครื่องประดับจากวัสดุทองเหลือง ผูเขารับการอบรมคือ ประชาชน
จํานวน 54 คน ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
7.9 โครงการอบรมมัคคุเทศก แกชุมชนบานครัว ผูเ ขารับการอบรมคือ ประชาชน
จํ า นวน 30 คน ณ ศู น ย ก ารศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
7.10 โครงการบริ ก ารวิ ช าการ “สั ท ศาสตร อั ง กฤษเพื่ อ การใช แ ละทั ก ษะการใช
คอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง สพท.สมุทรปราการ เขต 2” ผูเขารับ
การอบรมคือ นักเรียน จํานวน 100 คน ณ ศูนยการศึกษากรุง เทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
7.11 โครงการสาธิตการทํายาดมสมุนไพร ผูเขารับการอบรมคือ ประชาชน จํานวน 100
คน ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
7.12 โครงการฝกปฏิบัติการดานการใชภาษาและคอมพิวเตอร ผูเขารับการอบรมคือ
นักเรียน จํานวน 25 คน ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
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7.13 โครงการสอนซอมบํารุงคอมพิวเตอรและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใช
งาน ผูเขารับการอบรมคือ ครู จํานวน 40 คน ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
8. โครงการบริการวิชาการของศูนยการศึกษาสระแกว
8.1 โครงการบริการวิชาการจัดทําบัญชีครัวเรือน “รูรับ-รูจาย-รูเก็บ...ไมอด จดแลวไม
จน” ผูเขารับการอบรมคือ กลุมประชาชน จํานวน 43 คน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553 ณ หมูบาน
โคกสัมพันธตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
8.2 โครงการบริการวิชาการสรางผลิตภัณฑไวใชในครัวเรือนลดรายจายตามรอยพระราชดําริ
(ต.สวนพริ กไทย) ผู เข ารั บการอบรมคื อ กลุ มประชาชน จํ านวน 43 คน เมื่ อวั นที่ 11 มิ ถุ นายน
2553 ณ หมูบานโคกสัมพันธ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
9. โครงการบริการวิชาการของสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
9.1 โครงการฝก อบรมเพื่อการมีสวนรวมในการอนุรัก ษและฟนทรัพยากรธรรมชาติ
ใหกับนักเรียน ผูเขารับการอบรม 30 คน เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ ณ โรงเรียนวัดสมบูรณ
สามัคคี จ.นครนายก
9.2 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง (การเพาะเห็ด) ใหกับ
นักเรียน ครู และผูปกครอง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย บานทุงกบินทร และบาน
น้ําออม จํานวน 144 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ชายแดนการบินไทย จ.สระแกว
9.3 โครงการลดโลกรอนดวยความพอเพียง ผูเขารับการอบรมคือ นักเรียนโรงเรียนทา
ดาน จังหวัดนครนายก จํานวน 85 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนทาดาน จังหวัด
นครนายก
9.4 โครงการทําผลิตภัณฑครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารับการอบรมคือ
ประชาชน ตําบลสวนพริก ไทย จํานวน 35 คน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ณ ตําบลสวน
พริกไทย จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะหการดําเนินงานมิติที่ 3 ดานการใหบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัย มีสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนให
งาน บริการวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไก ในการบริการวิชาการ ใหบรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. คณะและหนวยงานระดับคณะ มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัย จัดงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ในการดําเนิ นงานบริการวิชาการใหแก
คณะและหนวยงาน
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4. มหาวิทยาลัยมีคูมือ ดําเนินงานบริการวิชาการใหอาจารยใชเปนแนวปฏิบัติอยางถูกตอง
และบรรลุผลสําเร็จ
5. มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
โดยมี อาจารยจากคณะตาง ๆ รวมเปนกรรมการ และในระดับคณะก็มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ ระดับคณะ เพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ
6. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุมสังคม
ตาง ๆ ในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. มหาวิทยาลัย มีโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได จากการยอมรับขององคก ร
ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพราะมีการสรางเครือขายความรวมมือ และศักยภาพของคณาจารย ทําให
โครงการมีรายไดเขามหาวิทยาลัย
8. โครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จ และผลการ
ประเมินทั้ง 3 มิติ ดานความรู ความเขาใจ ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช อยูในระดับดีมาก
9. มหาวิทยาลัย มีศูนยวิทยาศาสตร เปนแหลงบริการวิชาการที่ไดรับการรับรองจาก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจรับรองผลิตภัณฑอาหารและยา
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรกํากับ ติดตามการดําเนินงานบริก ารวิชาการ ในระดับคณะ สํานัก
เปนไปตามแผนที่เสนอไว
2. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวย
ประโยชน แกนักศึกษา และประชาชนในทองถิ่น
3. มหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธแหลงเรียนรู และกิจกรรมบริการวิชาการใหกวางขวาง
4. โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ ควรสํารวจความตองการ ของกลุมเปาหมาย เพื่อ
กําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมที่สอดคลอง เกิดผลลัพทตรงตามความตองการ
5. ทุกคณะ ควรสนับสนุนใหอาจารยไดดําเนินงานบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัยไดมากขึ้นกวาเดิม
6. การสรางเครือขาย ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ควรมีการ MOU รวมกัน
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สําคัญดังนี้
1. การทํานุบํารุง ศาสนาศิล ปวัฒ นธรรมเปนภารกิจ ที่มีการกําหนดไวในพระราชบัญ ญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ด เด น ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช น มี สํ า นั ก
ศิลปวัฒนธรรม
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใหความสําคัญตอ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว ดังนี้
2.1. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน ดังนี้
2.1.1 มีโครงการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ บูรณาการกับรายวิชาดอกไมสด
ในหลักสูตรคหกรรมศาสตร ของคณะวิทยศาสตรและเทคโนโลยี
2.1.2 โครงการดนตรีรวมสมัยบูรณาการกับรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.2 มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแกสังคม
โดยมหาวิท ยาลัย ไดดํา เนินการบริ ก ารวิ ชาการแก สัง คม ไดแ ก โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เปาขลุยใหกับครูในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โครงการอบรมครูนาฏศิลป โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคศิลปะสําหรับครูประถมและครูมัธยม
นอกจากนี้ยัง มีดานบริการวิชาการที่บูร ณาการเกี่ยวกับ มารยาทไทยกับ โครงการจัด
อบรมมารยาทแบบไทยในสังคมปจจุบัน โดยการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนจังหวัดปทุมธานี
2.3 ดานงานวิจัย เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ เมือ ง Cracow ประเทศโปแลนด
เกี่ยวกับพิธีการกวนขาวทิพยของชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี โดยมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
ดานศาสนากับการวิจัย และรายงานวิจัย เรื่อง เคลือบขี้เถามันสําปะหลัง จังหวัดปทุมธานี
3. มีก ารกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เ ปนประโยชนสอดคลองกับ แผนงาน และมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน วันสําคัญของชาติ
และประเพณีสําคัญ การพัฒ นาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมความเปนไทย อาทิ
โครงการ “งานเฉลิมพระเกียรติ มหกรรมทําดีเพื่อพอ ” โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง
2552 โครงการวันเด็ก และโครงการจัดนิทรรศการวันเจาฟาวิชาการ เปนตน
กิจกรรมและโครงการตางๆ จะดําเนินการโดยสํานักศิลปวัฒนธรรมและประสานสงเสริมให
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งจะมีกิจกรรมและโครงการจํานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ
สามารถจําแนกเปนหนวยงานตางๆ ไดดังนี้
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ตารางที่ 2.5 จํานวนกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หนวยงาน
จํานวนกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนยศิลปวัฒนธรรม
7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร
3
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7
คณะเทคโนโลยีเกษตร
ศูนยการศึกษากบินทรบุรี
1
ศูนยการศึกษากรุงเทพ
ศูนยการศึกษาสระแกว
2
รวม
29
4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในดานการศึก ษาคนควารวบรวมขอมูลทางศิล ปวัฒนธรรม
จริยธรรมทองถิ่น วิจัย และสนับสนุนงานวิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น อนุรักษ ทํานุบํารุง
สงเสริมและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและเผยแพร บริการขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน
5. มีการสงเสริมการดานงานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยมี
การจัดโครงการเสริมสรางอัตลักษณเยาวชนไทยใหนักศึกษา ในการแขงขันกีฬามหาวิ ท ยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แมโดมเกมส” โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “ศิลปะ
ศิลปน ศิลปากร” โครงการแหเทียนพรรษา
สําหรับ ดานการสง เสริม ทํานุบํารุง ศิล ปวัฒนธรรมในระดับ นานาชาติ มีการนําเสนอ
งานวิจัย โดยใหขาราชการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ เมือง Cracow ประเทศโปรแลนด เกี่ยวกับ
พิธีการกวนขาวทิพยของชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี
6. มีการสงเสริมการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งงานใน
ระดับ ชาติ การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒ นธรรม การประชุม วิชาการ การจัดกิจ กรรม อาทิ
โครงการศึกษาองคความรูดั่งเดิมที่เปนภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน สําหรับ
สํานักศิลปวัฒนธรรมมีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงและประสานงานศิลปวัฒนธรรมตอเนื่อง
7. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับ ในระดับ ชาติห รือนานาชาติ เชน รายงานวิจัย เรื่อ ง เคลือ บขี้เ ถามันสําปะหลัง จัง หวั ด
ปทุมธานี โดยนําผลงานของศิลปนที่ชื่นชอบผลงานดานศิลปะแลวมานํามาประสานสัมพันธกับเทคนิค
ตางๆ โดยการเดินทางไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
8. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒ นธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ โดยการรวม
นําเสนอผลงานวิจัย Abstract บทความทางวิชาการ เอกสารในโครงการ EBPI Conference
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ยังไดมีการสงเสริมดาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีการสรางบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทย เชน สืบสานประเพณีลอยกระทง ดวย
การจัดกิจกรรมการเขารวมประกวดการประดิษฐกระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ
ผลการวิเคราะหการดําเนินงานมิติที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีแผนงานรองรับไดดําเนินการ ดังนี้
1.1 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.3 นโยบายของศูนยศิลปวัฒนธรรม
1.4 แผนยุทธศาสตรทุกคณะดานศิลปศาสตรและวัฒนธรรม
1.5 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยและงบประมาณที่จัดสรรใหทุกคณะ
2. มีการติดตามและประเมินผลโครงการดานศิลปวัฒนธรรม
3. มีสํานัก ศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่ง มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรูความเชี่ยวชาญ
โดยตรงทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัย
4. มีการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญใหมีผลงาน
เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ขอเสนอแนะ
1. การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอไปนั้น ควรเนนใหบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และตองระบุไวในจุดมุงหมายและกระบวนการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมกับ การเรียนการสอนจะตองทําให
นักศึกษาสามารถเรียนรูจนนําไปสูการวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action Research)ได
2. ควรมีการสํารวจและสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถานประกอบการ ในดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดการสงเสริมการ
เรียนรูการอนุรักษ การพัฒนา และมีการเผยแพรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังอาจ
เปนแนวทางในการสรางมาตรฐานวัฒนธรรมตอไป
3. มหาวิทยาลัยจะตอ งสรางความภูมิใจในเรื่อ งศิล ปวัฒ นธรรม ทั้ง การตระหนัก การ
อนุรักษ และการพัฒนา ใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน
4. มหาวิทยาลัยจะตองสรางความตระหนัก และจิตสํานึกรวมในเรื่องของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นกับอาจารย บุคคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และประชาชนในชุมชนเพื่อรองรับ
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558
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5. ควรมีการทํางานอยางเชื่อมโยงระหวางสํานักศิล ปวัฒ นธรรมกับคณะและหนวยงาน
ตางๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสํานัก ศิล ปวัฒ นธรรมจะทําหนาที่เ ปนหนวยงานประสานและ
สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม
6. มหาวิท ยาลัย ควรส ง เสริ ม ให สํ านั ก ศิล ปวั ฒ นธรรมมี ก ารอนุ รั ก ษ สื บ สาน พั ฒ นา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น และสนับสนุนใหมีการสรางสรรคและพัฒนาองคความรูที่สาม
รถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
มิติที่ 5 ดานการบริหารจัดการและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการในการบริหารจัดการ
ดังนี้
(1) การบริหารจัดการทั้งองคกร
1) มหาวิทยาลัยควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2) การกระจายอํานาจหนาที่และความรับ ผิดชอบ มหาวิทยาลัยมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติง านใหแ กผูบัง คั บ บัญ ชาตามลํ าดับ ขั้น โดยกํ าหนดหนาที่รั บ ผิดชอบตั้ง แต ร ะดับ ผู บ ริห าร
ตลอดจนบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน โดยมีคําสั่งและหนาที่รับผิดชอบตางๆ
3) การบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิดบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรียน ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ในมหาวิทยาลัยใหรมรื่น สวยงาม จัดใหมีที่นั่งพักผอนอยางเพียงพอ เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี แกนัก ศึกษา บุคลากร และประชาชนผูม าติดตอ มหาวิทยาลัยมี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย และไดจัดงบประมาณ 5,000,000 บาท เพื่อใหแตละ
หนวยงานของบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
จุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University มีสุนทรียดานภูมิทัศน จัดการพลังงาน
สิ่งแวดลอมเหมาะสม
4) มีระบบสื่อสารที่ทันสมัยใหหลายทางอยางทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยมีการใชระบบสารสนเทศในทุกหนวยงาน มีระบบสื่อสารที่ทันสมัย สามารถสื่อสารได
หลายทางอยางทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองคก รภายนอก มหาวิทยาลัยไดใหบ ริการระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตทําใหนักศึกษาและบุคลากรใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว กวางขวาง ตลอดเวลา มหาวิท ยาลัยได
วางแผนติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต ไรสายครอบคลุมทุกอาคารเรียนในมหาวิทยาลัย โดยไดมอบหมาย
ใหศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยดําเนินการ
5) มหาวิทยาลัยไดพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมใหเสริมสรางบรรยากาศการ
เรียนรู และการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจัดสรางอาคารใหมเพื่อใชประโยชนในการเรียนและการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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ฝกปฏิบัติ/ฝกประสบการณของนักศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน มีหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมี
อุปกรณการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการใชเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนการสอน
6) การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยการจัดแหลงสนับสนุนและสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการจัดการเรียนรู โดยมหาวิทยาลัยไดพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหเสริมสราง
บรรยากาศการเรียนรูและการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจัดสรางอาคารใหมเพื่อใชประโยชนในการ
เรียนและการฝก ปฏิบัติ/ฝก ประสบการณของนัก ศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน ซึ่งมีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการใหมีอุปกรณการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการใชเทคโนโลยีทันสมัยใน
การเรียนการสอน
7) มหาวิทยาลัยมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในทุกกระบวนการบริหาร โดยมี
กระบวนการตามที่กําหนดไวในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการวิเคราะหการดําเนินงานมิติที่ 5 (5.1)การบริหารจัดการทั้งองคกร
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการบริหารจัดการ
ทั้ง องคก รอยางเขม แข็ ง ทั้ง ในดา นการการควบคุม การดําเนิ นงานใหเ ป นไปตามกฎ
ระเบียบ ประกาศและขอบังคับอยางเครงครัด
2. มีการกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนระบบและมีความเหมาะสม
3. มีการบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิดบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะไดมีการระบุไวอยางชัดเจนในวิสัยทัศน
วาเปน “Green University ที่มีสุนทรียดานภูมิทัศน จัดการพลังงาน สิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม”
4. จัดใหมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยไดหลายทางอยางทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก
5. มีกระบวนการที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู
6. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในทุกกระบวนการบริหาร
7. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2553 ตามประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
1. จากการวิเ คราะหผ ลการดําเนิน ไมพ บกระบวนการในการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรภายใตการบริห ารงานของมหาวิทยาลัยในสวนของการบริห ารจัดการของ
มหาวิทยาลัย การรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากบุคลากร เปนขอมูลสําคัญที่จะ
ชวยใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งองคกร
2. สําหรับการประเมินแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2553 นั้น พบวายังไมมี
การเปรียบเทียบความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จ ทั้ง 12 ตัวตามเปาประสงคทั้ง 3
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3.

4.

5.

6.

ดาน จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยตองมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวชี้วัดทั้ง
12 ตัวนี้อยางตอเนื่อง และรายงานผลใหกับสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เสนอใหมีการทบทวนตัวชี้วัดความสําเร็จ ของโครงการที่กําหนดไวในแตล ะประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ให กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ให มี ค วามเหมาะสม สามารถวั ด ได และแสดงถึ ง
ความสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม
จากการตรวจสอบไมพบการรายงานความสําเร็จของตัวชี้วัดตามเปาประสงค และการ
รายงานผลสําเร็จของโครงการยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากตัวชี้วัดความสําเร็จของแต
ละโครงการยัง ไม มีความเหมาะสม และไมมีการรายงานการใช ง บประมาณจริง ใน
กิจกรรมที่ทําของแตละโครงการ
ควรจัดใหมีกระบวนการในการรวบรวมผลการดําเนินงานของกิจกรรมตางๆตามโครงการ
ที่กําหนดไว เพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ ทั้งรายละเอียดโครงการ
ที่มาของขอมูลตัวชี้วัด เปรียบเทียบงบประมาณกับรายจายจริง และประเมินความสําเร็จ
เปนรายตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองรายงานความคืบหนาและผลสําเร็จของโครงการเหลานี้ใหกับ
สภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เสนอใหจัดทําเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงานใหสอดคลองกับแผนการ
ปฏิบัติราชการดวยเพื่อใหเกิดถายทอดแผนฯลงไปสูบุคลากรทุกระดับ

ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
ป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ ดํา เนิน งานตามภารกิ จ เปน จํา นวนทั้ง สิ้ น 706,000,800 บาท ซึ่ง เพิ่ ม ขึ้น จาก
งบประมาณที่ไ ดรั บ จัด สรรในป 2552 จํ านวน 542,927,700 บาท เป น อัต ราร อยละ 23.10
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดแสดงการจําแนก ตามผลผลิต และ ตามงบรายจาย ไวในตารางที่ 6 โดย
แสดงใหเห็นวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตนั้น เพิ่มขึ้นใหกับผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ถึงรอยละ 51.92 และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย จะมีการเพิ่มขึ้นในงบเงินอุดหนุนถึงรอยละ 84.95
จากป 2552
สําหรับการวิเคราะหรายได และ รายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภนั้น ตารางที่ 7 เปนการเปรียบเทียบประมาณการรายไดและรายไดที่จัดเก็บไดจ ริงในป
การศึกษา 2553 แสดงใหเห็นวารายไดที่จัดเก็บไดจริงคิดเปนอัตรารอยละ 88.02 ของประมาณการ
รายได ส ว นตารางที่ 9.1 – 9.4 เป น รายละเอี ย ดของการเบิ ก จ า ยงบประมาณ ตามประเภท
งบประมาณ ซึ่งแสดงใหเห็นยอดการเบิกจายจริงเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร อยูในอัตรารอย
ละ 46 – 84 โดยมีงบประมาณของงบการศึกษาเพื่อปวงชน เบิกจายเพียงรอยละ 49.04
จากการวิเคราะหขอมูลประมาณการรายไดและรายไดจัดเก็บไดจริง ในตารางที่ 7 นั้น จะ
เห็นไดวามหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่มีรายได 19 หนวยงาน โดยรวมมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิผล
ดานรายได โดยมีรายไดจริงเพียงรอยละ 88.02 จากเปาหมายดานรายไดที่ตั้งไวในงบประมาณ รอย
ละ 70 ของหนวยงานทั้งหมดหรือ 14 หนวยงานงานมีรายไดจริงต่ํากวา เชน ศูนยการศึกษา ทั้ง 6
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ศูนย กองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนตน สําหรับคณะวิชานั้นเกือบทุกคณะวิชามีรายได
จริง ต่ํากวาเปาหมาย มีเพียงคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีร ายไดเ กินกวาเปาหมายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว
สําหรับการวิเคราะหรายจายเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553
นั้นพบวาขาดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคอนขางมาก จากการรายงาน รายจายจริงของ
กิจ กรรมที่จัดขึ้นตามประเด็นยุท ธศาสตร ต่ํากวางบประมาณฯที่ ไดรับ จัดสรร เปนจํานวนเงินถึง
155,283,939 บาท หรือ ใชจริงเพียงรอยละ 31.2 และยังพบวาโครงการในประเด็นยุทธศาสตร 1-3
มีร ายจายจริง ที่ต่ํากวางบประมาณ คอนขางมาก ระหวางรอยละ 59 – 98 โดยเฉพาะประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 1 มีการใชงบประมาณเพียงรอยละ 2.3 ซึ่งต่ํามาก สงผลตอความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของความสําเร็จของโครงการ และเปนที่นาสังเกตวาโครงการในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มี
การใชจายจริงเกินกวางบประมาณที่ตั้งไวถึง รอยละ 150
สําหรับ การรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติร าชการ ป พ.ศ. 2553 จะรายงาน
เรียงลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร โดยรายงานผลที่เกิดขึ้น จํานวนงบประมาณที่ใชจาย และรายงาน
ผลสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงาน ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขา ยและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจเชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยไดสรางความมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบริการ
วิชาการ และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 15 โครงการ และจัดสรรเงิน
งบประมาณ จํานวน 234,560,200 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หนวยงานตางภายในมหาวิทยาลัย
ให ความรวมเพื่อขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลั ยให บรรลุ เป าหมาย และวิ สั ยทั ศน ของ
มหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 14 โครงการ ใชเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 5,462,098.90 บาท อาทิเชน โครงการสรางเครือขายและความรวมมือการใหบริการวิชาการ
โครงการจัดทําแผนแมบทและจัดหาทุนสนับสนุน และพัฒนากองทุนการวิจัยเปนตน
ตารางที่ 2.6 สรุปความสํา เร็จของตัวบงชี้แ ละการเบิกจา ยงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1
จํานวน จํานวนตัวบงชี้
จํานวน
โครงการ
งบประมาณ
ตามแผนงาน/จัดสรร
15
14
234,560,200
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง
14
13
5,462,098.90
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
93.3
93.3
2.3
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูงสุด
มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นยุท ธโดยคํานึง ถึง การจัดการเรียนการสอนใหกับ บัณฑิต
ในระดับ อุ ดมศึก ษา และการขยายโอกาสในการเขาถึง ศึกษาตอในระดับ อุ ดมศึก ษา การพัฒ นา
นักศึกษาใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
จึงไดกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผน
งานโครงการ จํานวน 13 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 25,470,000 บาท หนวยงานตาง
ภายในมหาวิทยาลัยใหความรวมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และ
วิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 10 โครงการ
ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,228,758.30 บาท อาทิเชน โครงการเกณฑมาตรฐานและกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิตรายบุคคล โครงการสงเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณที่พึง
ประสงคของนักศึกษา (Competencies Transcript) เปนตน
ตารางที่ 2.7 สรุปความสํา เร็จของตัวบงชี้แ ละการเบิกจา ยงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2
จํานวน
จํานวนตัวบงชี้
จํานวน
โครงการ
งบประมาณ
ตามแผนงาน/จัดสรร
13
17
25,470,000.00
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง
10
12
10,228,758.30
รอยละความสําเร็จ/การใช
76.9
70.6
40.2
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการ
แกไขปญหาชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจในสภาพ
แวดที่อ ยูใ นพื้น ที่ใ กล เ คีย ง มหาวิท ยาลัย ไดเ ล็ง เห็ นความสํา คัญ ของสัง คม ชุม ชน จึง ได กํา หนด
ยุทธศาสตรขึ้นเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บ องคความรู ใหกับสังคม ชุ มชน นัก ศึก ษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงได
กําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงาน
โครงการ จํานวน 21 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 25,470,000 บาท หนวยงาน
ตางภายในมหาวิทยาลัยใหความรวมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย
และวิ สั ย ทั ศ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารดํ า เนิ น โครงการตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร จํ า นวน
19 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,009,247.31 บาท อาทิเชน โครงการเผยแพรความรูสู
สัง คม โครงการพั ฒ นาสมรรถนะทางด านนวั ตกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนให แก คณาจารย
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โครงการสงเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระดับชุมชน โครงการเรียนรูปฏิบัติการสรรคสราง
ชุมชน เปนตน
ตารางที่ 2.8 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
จํานวนโครงการ จํานวนตัวบงชี้ จํานวนงบประมาณ
ตามแผนงาน/จัดสรร
21
21
25,470,000.00
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง
19
19
5,009,247.31
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
90.5
60.5
40.2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
ไดกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเ ปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 39 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 212,730,600
บาท หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหความรวมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยให
บรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน 29 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 322,246,756.78 บาท อาทิเชน โครงการจัดทํา
และทบทวนแผนยุท ธศาสตรและปฏิบัติราชการ โครงการเสริมสรางความเขาใจในระบบบริห าร
ยุทธศาสตรและการบริหารผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนตน
ตารางที่ 2.9 สรุปความสํา เร็จของตัวบงชี้แ ละการเบิกจา ยงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4
จํานวนโครงการ จํานวนตัวบงชี้ จํานวนงบประมาณ
ตามแผนงาน/จัดสรร
39
40
212,730,600.00
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง
29
29
322,246,756.78
รอยละความสําเร็จ/การใช
74.4
72.5
150
งบประมาณ
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ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินผลดา นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ
งบประมาณ มีดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1
234,560,200

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2
25,470,000.00

ประเด็น
ประเด็น
รวม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4
25,470,000.00 212,730,600.00 498,230,800.00

5,462,098.90

10,228,758.30

5,009,247.31

รอยละการใช
งบประมาณ

2.3

40.2

40.2

รอยละที่ใชต่ํา
กวางบ

97.7

59.8

59.8

งบประมาณที่
จัดสรร
รายจายที่
เกิดขึ้นจริง

322,246,756.78 342,946,861.29

150
ใชเกิน
งบประมาณ
-

68.8

31.2

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะหและหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหารายไดที่ไมเปนไปตามเปาหมาย และมีการ
จัดสรรงบประมาณรายจายใหมีความสอดคลองกับรายไดที่ลดลงจากประมาณการดวย
2. จัดใหมีก ารทํารายงานการติดตามการใชจายของการจัดทําโครงการและกิจ กรรมให
เปนไปตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและมีการรายงานการใชจายของงบประมาณตอ
สภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
3. วิเ คราะหโ ครงการและกิจกรรมที่มีก ารใชง บประมาณที่ไมเปนไปตามที่กําหนด และ
รายงานตอผูบริหาร
ดานการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ ไดจัดโครงการภายใตประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในการ
วิเคราะหการรายงานพบวาไดมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรครบถวนตามมิติของการพัฒนา โดยมี
โครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร โครงการสงเสริมการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในการอบรมหลักสูตร
ยะยะสั้นสําหรับ บุคลากร โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในและตางประเทศ เปนตน
และจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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สําหรับการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย สัดสวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกมี
เพียงรอยละ 19 ซึ่งเปนสัดสวนมหาวิทยาลัยตองมีแผนพัฒนาใหมีสัดสวนตามเกณฑ สําหรับอาจารยที่
มีตําแหนงวิชาการพบวามีรอยละ 32 และมีตําแหนงวิชาการรองศาสตราจารยและศาสตราจารยเพียง
รอยละ 6
ตารางที่ 2.11 สรุประดับการศึกษาแยกตามสัดสวน ตรี: โท: เอก
บุคลากรสาย
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
อาจารย
6
256
61
จํานวน
2
79
19
สัดสวน

รวม
323
100

ตารางที่ 2.12 สรุ ปตํ าแหนงวิ ชาการตามสัดสวน อาจารย : ผู ชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย :
ศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
220
84
16
3
จํานวนอาจารย
68
26
5
สัดสวน
1
ผลการวิ เ คราะห ก ารดํ า เนิ นงานมิ ติ ที่ 5 (5.2) และ (5.3) ด า นการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีก ารจัดทําแผนการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่เ ปนรูป ธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2. มีระบบและสงเสริมดานจรรยาบรรณ และจริยธรรม
3. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยางชัดเจน
ขอเสนอแนะ
1. จัดทําแผนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมีตําแหนงวิชาการตามเกณฑ
2. สนับสนุนและจัดสรรทุนพัฒนาอาจารยอยางเหมาะสม
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มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่
กําหนดในพระราชบั ญ ญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบ รรลุวัต ถุ
วัตถุประสงค สวนหนึ่งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ในปงบประมาณ 2553
มหาวิทยาลัยไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
1. การจัดทําโครงการตางๆ
1.1 โครงการอบรมการทําโครงการวิทยาศาสตร (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
1.2 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะครุศาสตร)
1.3 โครงการพัฒ นาความรูก ลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นบานอาชีพใหกับ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
1.4 โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะสําหรับครูภาษาอังกฤษ
และพื้นที่ใกลเคียง (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
1.5 โครงการแสดงศิลปะคณาจารย (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
1.6 โครงการพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพดานการบัญชี
และบริหารธุรกิจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะวิทยาการจัดการ) จัดทํา
เปนโครงการยอยรวม 31 โครงการ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการฝกอบรม
อยูในระดับ ดีม าก โดยผลการประเมินไกคะแนน 4.50 จากการติดตามผลการ
ฝกอบรม
2. การพัฒนาคณาจารยในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหมีความสามรถในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค เปาหมายของการ
จั ด การศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป น
ผูดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหอาจารยผูสอนไดรับความรูความเขาใจ
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุน หลากหลาย ที่จะตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน โดยมีการจัดกลุมวิชาแบงเปนหมวดตางๆ เชน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี
2.3 การประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
2.4 ปรับปรุงวิธีการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
2.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนจากระบบการประเมินผลอาจารยผูสอน
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ผลการวิเคราะหการดําเนินงานมิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเดน
1. มีแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีการติดตามประเมินผลตามแผน และโครงการตางๆ
3. มหาวิทยาลัยมีศูนยการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ชวยเสริมสราง
ความเขม แข็ ง ของวิ ชาชีพ ครู ผลิ ตและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาให มีคุณภาพ และ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
4. คณาจารยมีศักยภาพ มีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรที่สามารถถายทอดองคความรู
และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สง ผลใหบัณฑิตที่สําเร็จ การศึก ษาเปนที่ตอ งการของ
ตลาดแรงงาน
5. มหาวิทยาลัยใหความสนใจพัฒ นาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักสูตร
การสอน นวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสูการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะ
1. สรางกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใหอาจารยไดพัฒนาความรูและทักษะการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง และจัดกิจกรรมรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. คัดเลือกอาจารยและบุคลากรดีเดน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
3. สนับสนุนอาจารยใหใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน
4. พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษใหกับอาจารย เพื่อรองรับกับการขยายตัวทางการศึกษา
ของประชาคมอาเซียน
5. สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
6. ควรมีหลักเกณฑในคัดเลือกอาจารยที่มีความรูความสามารถในภาษาตางประเทศ
7. มหาวิท ยาลัยตองควรสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบันใหเกิดขึ้นกับอาจารยและ
นัก ศึก ษา เกี่ยวกับการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเ กาแกและมีความชํานาญดานการผลิตครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
8. ตองมีการทํางานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชนอยางเปนรูปธรรมโดยมีการ
สรางเครือขายความรวมมือทั้งมหาวิทยาลัย องคกรปกครองทองถิ่น และชุมชน
9. ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาทํางานวิจัยแบบ Action Research เพื่อเปนการฝกทักษะ
การทํางานเชิงปฎิบัติในระดับชุมชนและทองถิ่น
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มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1,082,550 บาท
มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
รวมถึง ประชาชนใหมีจิ ตสํานึก มุง มั่นในการทํ าหนาที่แ ละมีพฤติก รรมในการทํ างานที่ ยึดมั่นใน
ประโยชนของชาติและความถูกตองเปนธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ดังนั้น มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมี
โครงการฝกอบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยู หัวพระราชทานใหแก ขาราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนใน
โอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ
นอกจากนี้ยังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริข องพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหั วถวายเปนราชสัก การะ
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
การดําเนินงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
สํานัก สง เสริม การเรียนรูและบริการวิชาการเปนหนวยงานที่รับ ผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับ
คณะ ศูนย สํานักตางๆ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนยสระแกว ดําเนินโครงการดังนี้
1. โครงการอบรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีโครงการยอยที่ไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ ไดแก
1.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ผูเขาอบรมคือนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย บาน
น้ําออม และทุงกบินทร จัง หวัดสระแกว จํานวนผู เขารับการอบรม 146 คน เมื่อวันที่ 26 – 27
พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย บานน้ําออม และทุงกบินทร จังหวัด
สระแกว
1.2 โครงการ “การผลิตปุยอินทรียตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง” ผูเขารับ
การอบรมคือ ประชาชนตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2553 ณ ชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
1.3 โครงการเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพสูชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารับการ
อบรมคือ กลุมแมบาน ตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2553 ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 โครงการ “อบรมการทําบัญชีครัวเรือนดวยคอมพิวเตอรตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง” ผูเขารับการอบรมคือ ประชาชนทั่วไป จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน
2553 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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1.5 โครงการวิถีไทย วิถีทองถิ่น สูการใชชีวิตแบบพอเพียง ผูเ ขารับ การอบรมคือ
ประชาชนในเขตพื้นพี่องคก ารบริห ารสวนตําบลทาเกษม จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2553 ณ วัดทาเกษม ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
1.6 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารับการอบรม
คือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. โครงการพัฒนาครูในแหลงการเรียนรูการบูรณาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
สอนในแตละกลุมสาระ คณะครุศาสตร โดยมีโครงการยอยที่ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก
โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู
ตามกลุม สาระสําหรับสถานศึกษาเครือขายคณะครุศาสตร ผูเขารับการอบรมคือ ครูเครือขายจํานวน
80 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553
3. โครงการส ง เสริ ม ความรู แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีโครงการยอยที่ไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก
3.1 โครงการ “การใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ผูเขารับการอบรมคือ นักเรียนใน
เขตจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกลเคียงมหาวิทยาลัย จํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2553
ณ หองประชุม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.2 โครงการตามรอยเบื้อ งพระยุ คลบาท ผูเ ขารั บ การอบรมคือ ผูเ ขา รับ อบรมคื อ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จํานวน 50 คน
เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2553 และ จํานวน 48 คน เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2553 ณ ศูนย
ภูมิรักษธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
3.3 โครงการอบรมและประกวดวาดภาพตามรอยเบื้องพระยุคลบาท แกนักเรียนมัธยม
ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผูเขารับการอบรมคือ นักเรียนมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน
82 คน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรฯ และลานเอนกประสงค
ชั้น 1 อาคาร 8
4. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะวิทยาการจัดการ โดย
มีโครงการยอยที่ไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก
4.1 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 ผูเขารับการ
อบรมคือ ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทุมธานี จํานวน 40 คน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ณ องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
4.2 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ผูเขารับการ
อบรมคือประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทุมธานี จํานวน 40 คน
เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2553 ณ องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
4.3 โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องจากมาจากพระราชดําริ ผูเขารับการ
อบรม คือ ประชาชนในตําบลลําไทร จํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ณ หองประชุมองคการ
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บริหารสวนตําบลลําไทร และ 30 มีนาคม 2553 ณ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานยาง
กลาง ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยมี
โครงการยอยที่ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อ
อนุรักษปาไม น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ ผูเขารับการอบรมคือ ประชาชน จํานวน 30 คน เมื่อวันที่
30 เมษายน 2553 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. โครงการถ า ยทอดความรู ใ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีโครงการยอยที่ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการตามแนว
พระราชดําริ : โครงการหญาแฝก ผูเขารับการอบรมคือ กลุมเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 11 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
ศูนยกรุงเทพมหานคร ศูนยสระแกว จํานวน 13 โครงการ ไดแก
7.1 โครงการบริการวิชาการจัดทําบัญชีครัวเรือน “รูรับ-รูจาย-รูเก็บ...ไมอด จดแลวไม
จน” ผูเขารับการอบรมคือ กลุมประชาชน จํานวน 43 คน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553 ณ หมูบาน
โคกสัมพันธ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
7.2 โครงการบริ ก ารวิ ชาการสร างผลิ ตภั ณฑ ไว ใชใ นครัว เรื อนลดรายจา ยตามรอย
พระราชดําริ (ต.สวนพริกไทย) ผูเขารับการอบรมคือ กลุมประชาชน จํานวน 43 คน เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2553 ณ หมูบานโคกสัมพันธ ตําบลทาเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
7.3 โครงการนิ ท รรศการให ค วามรู “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ผู เ ข า รั บ การอบรมคื อ
ประชาชน จํานวน 100 คน ณ ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
7.4 โครงการฝก อบรมเพื่อการมีสวนรวมในการอนุรัก ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ใหกับ นัก เรียนโรงเรียนวัดสมบูร ณส ามัคคีจํานวน 30 คน วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ 2553 ณ
โรงเรียนวัดสมบูรณสามัคคี จ.นครนายก
7.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แหง ใหกับนักเรียน ครู และ
ผูปกครอง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย บานทุงกบินทร และบานน้ําออม จํานวน
144 คน วันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชายแดนการบินไทย จ.สระแกว
7.6 โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “นอ มนํา พระราชปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งสูก ารดํา เนิน ชีวิต เพิ่มรายได ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”รุนที่ 1 ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 49 คน วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.7 โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “นอ มนํา พระราชปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก ารดําเนินชีวิต เพิ่มรายได ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่ 2 ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 51 คน วันที่ 21 – 23 เมษายน 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
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7.8 โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “นอ มนํา พระราชปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก ารดําเนินชีวิต เพิ่มรายได ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่ 3 ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 49 คน วันที่ 28 – 30 เมษายน 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.9 โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท “นอมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การนอมนํา พระราชปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยเปนองคก รแหง ความ
พอเพียง” รุนที่ 1 จํานวน 43 คน เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.10 โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท “นอมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูก ารนอ มนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูก ารพัฒ นามหาวิทยาลัยเปนองคกรแหง ความ
พอเพียง” รุนที่ 2 จํานวน 45 คน เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.11 โครงการลดโลกรอนดวยความพอเพียง ผูเขารับการอบรมคือ นักเรียนโรงเรียนทา
ดาน จังหวัดนครนายก จํานวน 85 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนทาดาน จังหวัด
นครนายก
7.12 โครงการทําผลิตภัณฑครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารับการอบรม
คือ ประชาชน ตําบลสวนพริกไทย จํานวน 43 คน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ณ ตําบลสวน
พริกไทย จังหวัดปทุมธานี
7.13 โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท“พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
นอมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงความพอเพียง”
ผูเ ขารับ การอบรมคือ ผูบ ริห ารและอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จํานวน 35 คน เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2553 ณ คําแสดรีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากโครงการที่ก ลาวขางตน มหาวิทยาลัยไดมีโครงการศูนยจัด การความรูเ กี่ยวกับ
โครงการตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหมีความพรอมในการบริการใหความรูตามแนวพระราชดําริ
ในปงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 – ก.ย.53) มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม 28 โครงการ ไดรับงบประมาณ 1,082,550 บาท
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
1. ดําเนินโครงการ/กิจ กรรมตางๆที่ใหความรูเ กี่ยวกับ เศรษฐกิจ พอเพียง และสืบ สาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ รวม 28 โครงการ งบประมาณที่ใชไป 954,970.07 บาท
คิดเปนร อ ยละ 88.21 ของงบประมาณที่ไดรั บ ใหกับ กลุ ม เปาหมายตาง ๆ ไดแก นัก ศึก ษา
ประชาชน ขาราชการ บุคลากร กลุมเกษตรกร และชาวบาน รวมทั้งสิ้น 1,559 คน เพื่อให
กลุมเปาหมายเหลานี้ไดพัฒนาความรู รูจักการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 28 โครงการ สรุป
ไดดังนี้
1.1 มีการนําผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาดูงานโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและพระราชปรัชญา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําป พ.ศ. 2553

~ 68 ~

เศรษฐกิจพอเพียง เชน ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ คําแสดรีสอรท และสํานักงานโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา จํานวน 4 โครงการ
1.2 โครงการใหความรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “นอมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการดําเนินชีวิตเพิ่ม รายไดตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียง” ใหกับ อาจารยและบุคลากร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒ นาใหเ ปนองคกรแหงการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 โครงการ
1.3 โครงการ/กิจกรรม ใหความรูแกประชาชน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ของสถานศึกษาตางๆ ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน โครงการปฏิบัติการสรางอาชีพสูชุมชน การผลิตปุยอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการหญาแฝก จํานวน 6 โครงการ
1.4 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน
นัก ศึก ษา และประชาชนทั่วไป ทั้ง โดยใชคอมพิวเตอรและไมใชคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญ ชี
จํานวน 5 โครงการ
1.5 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ใหความรูแกนักศึก ษาและและประชาชน
เกี่ ยวกั บ การใช ชีวิ ตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพีย ง การจั ดทํ า ผลิ ต ภัณ ฑ ครั ว เรื อนเพื่อ ลดรายจ า ย
จํานวน 3 โครงการ
1.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยการจัดฝกอบรมใหกับอาจารย
และนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เกี่ยวกับการนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ เชน
การเพาะเห็ด การทําผลิตภัณฑครัวเรือน จัดซื้อหนังสือตางๆใหกับหองสมุดและพัฒนาจัดหมวดหมู
หนังสือในหองสมุด ใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแกวทั้ง 3 แหง คือโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุงกบินทร และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานน้ําออม จํานวน 3 โครงการ
1.7 โครงการพัฒนาครูในสถานศึกษา เกี่ยวกับการสรางแหลงเรียนรูบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระสําหรั บสถานศึกษาเครือขายคณะครุศาสตร
จํานวน 1 โครงการ
1.8 โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และลดโลกรอนดวย
ความพอเพียงใหกับนักเรียนของโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดนครนายก จํานวน 2 โครงการ
2. มีก ารจัดรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สอดคลองกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 7 รายวิชา เชน วิชา
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จัดใหกับนักศึกษาทุกคน เพื่อสรางจิตสํานึก
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปลูกฝงความจงรัก ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
รายวิชาสัมมนาการจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง (ปริญญาเอก) รายวิชาการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ชุม ชน (ปริญ ญาโท) รายวิ ชาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ (ปริญ ญาตรี )
รายวิชาสัมมนาการจัดการศึก ษาและภูมิพ ลัง ปญ ญาของแผนดิน (ปริญ ญาตรี ) และรายวิชาการ
ปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น (ปริญญาตรี)
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3. มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจ พอเพียงจํา นวน 1 ศู นย ซึ่ ง มีส ถานี ยอย 9 สถานี ไดแก สถานี น้ํา หมัก ชีว ภาพ สถานี
ผลิตภัณฑในครัวเรือน สถานีธนาคารตนไม สถานีแปรรูปสมุนไพร สถานีเห็ด สถานีดิน สถานีปุย
สถานีขยะและแกสชีวภาพ และสถานีไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกอบรมใหกับบุคลากร
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เชน โครงการอบรมฐานขอมูลพรรณไม
และดําเนินโครงการฝกอบรมเพื่อการมีสวนรวมในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหกับโรงเรียนวัดสมบูรณ
สามัคคี
5. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพสูชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ใหกับกลุมแมบานตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนชุมชนตนแบบ
6. มีการผลิตผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือน เชน น้ํายาเอนกประสงค น้ํายาลางจาน แชมพู
สบูกอน สบูเ หลว และน้ํายาซัก ผา เพื่อใชในหน วยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ เปนการ
ประหยัดคาใชจายของมหาวิทยาลัย และเพื่อจําหนายใหกับ บุคคลทั่วไปทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
7. โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช
ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ในเรือ่ งที่อบรมอยูในระดับ ดีมาก คิดเปน
คะแนนรอยละ95.10 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในดานกระบวนการ ขั้นตอน
การใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการใน
ระดับดีมาก คิดเปนคะแนนรอยละ 91.23 ดานการประเมินผลการนําไปใชพบวา ทุกโครงการตาม
แนวพระราชดํา ริ มีก ารนํ า ความรู ที่ ได จ ากการอบรมไปปฏิบั ติ และมีก ารนํ า ไปใชใ นการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวัน คิดเปนคะแนนรอยละ88.16
- รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 27
โครงการ
7.1 โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ผูเขารับ การ
อบรมคือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ
อาคารศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7.2 โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “นอ มนําพระราชปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก ารดํา เนิน ชีวิต เพิ่มรายได ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่ 1 ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 50 คน วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.3 โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “นอ มนําพระราชปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก ารดํา เนิน ชีวิต เพิ่มรายได ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่ 2 ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 50 คน วันที่ 21 – 23 เมษายน 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
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7.4 โครงการเรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “นอ มนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งสูก ารดํา เนิน ชีวิต เพิ่ม รายได ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่ 3 ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 50 คน วันที่ 28 – 30 เมษายน 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.5 โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท “นอมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูก ารนอ มนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูก ารพัฒ นามหาวิทยาลัยเปนองคกรแหง ความ
พอเพียง” รุนที่ 1 ผูเขารับการอบรมคือ ขาราชการและพนักงานสายวิชาการ จํานวน 43 คน เมื่อ
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.6 โครงการเรีย นรูต ามรอยพระยุค ลบาท “น อมนํา พระราชปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงสูก ารนอมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนามหาวิท ยาลัยเปนองคกรแหง
ความพอเพียง” รุนที่ 2 ผูเขารับการอบรมคือ ขาราชการและพนักงานสายวิชาการ จํานวน 49
คน เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
7.7 โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท“พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
นอมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงความพอเพียง” ผู
เขารับ การอบรมคื อ ผูบ ริห ารและอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2553 ณ คําแสดรีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
การดําเนินโครงการดังกลาว ดําเนินการใหแก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ขาราชการ
และประชาชนทั่วไป ทุกโครงการไดมีการประเมินผลดานความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการ
นําความรูไปใช ไดตามเปาหมายตามแผนและบรรลุความสําเร็จรอยละ 100
ผลการวิ เ คราะห ก ารดํ า เนิ นงานมิ ติ ที่ 7 ด า นการสื บ สานโครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนอัต
ลักษณการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบหมายใหคณะตางๆ เปนผูดําเนินโครงการใหบริการวิชาการ
ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมทั้งจัดงบประมาณสนับ สนุนอยางเปน
รูปธรรม
3. มหาวิทยาลัยมีศูนยจัดการความรูตามแนวพระราชดําริที่ตั้งขึ้นสามารถสนับสนุ นการ
ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริไดอยางดียิ่ง มีความพรอมในการบริการใหความรูตาม
แนวพระราชดําริโดยประสานการดําเนินโครงการของคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการใหบ ริก ารวิชาการดานการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริใหแกก ลุมเปาหมายที่หลากหลาย ไดแก นักเรียน นักศึก ษา ครู อาจารย
ขาราชการ และประชาชนทั่วไป
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ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดรายวิชาที่เกี่ยวกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในวิชา
แกนของหลักสูตรตางๆ ในแตละคณะ
2. ควรสง เสริม และสนับ สนุนใหมีก ารจัดกิจ กรรมรวมกันของหนวยงานตางๆ ในชุมชน
โรงเรียนระดับตางๆ เพื่อสรางเครือขายในการดําเนินสืบสานโครงการดันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
3. ควรมีการพัฒ นาและปรับ ปรุง การจัดกิจ กรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ โดยใหนักศึกษาคิดโครงการและมีสวนรวมในการดําเนินงานเปนการสรางจิตสํานึกให
นักศึกษาตระหนักในภาระกิจอันสําคัญยิ่งนี้
4. ควรมีโครงการพัฒนาและดูแลระบบ website โครงการใหบริการวิชาการดานการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนพื้นที่ที่ เผยแพรและสรางองค
ความรู ความเขาใจ แกผูใชบริการ
มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
มหาวิทยาลัย ไดมีการริเริ่มและใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย จะเห็นไดจากรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดจัดมีการเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานตามภารกิจ
อยางเปนรูปธรรมทั้งในสวนของการดําเนินภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน ดังจะเห็นไดจาก การ
จัดใหมีโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการบินพลเรือนใน
หลักสูตรการจัดการการบินและโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรขององคกร
ปกครองทองถิ่นในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสํานักงานทองถิ่นจังหวัดในเขตบริการ
สําหรับในสวนของความรวมมือกับองคกรในตางประเทศ มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการ
ติ ด ต อ ทํ า ข อ ตกลงในการร ว มมื อ เพื่ อ จั ด การศึ ก ษา แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สถาบันการศึกษา ในตางประเทศโดยตอ เนื่อง ดัง จะเห็นไดจ ากการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันซาเบล ประเทศเยอรมันนี และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
ผลการวิเคราะหการดําเนินงานมิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
จุดเดน
1. มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน
สถาบันอุดมศึก ษาและองคการภายในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชนอยางกวางขวาง ครอบคลุม
ภารกิจทั้งความรวมมือในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาและสรางบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา
และการวิจัย
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2. มีความพยายามในการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ ที่
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางวิชาการของผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญในการริเริ่ มความรวมมือกับประเทศในกลุมอาเซียนตาม
นโยบาย Asian One
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายการสรางเครือขายความรวมมือใหชัดเจน ทั้งประเด็น
ความรวมมือ หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาและประเทศที่จะสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการ
สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหกับมหาวิทยาลัย
2. ควรใหความสําคัญกับความสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตามกรอบขอตกลงความรวมมือ
ไดจริง มากกวาจํานวนหนวยงานหรือสถาบันหรือประเทศที่มีการลงนามข อตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ(MOU)
3. ควรมีห น วยงานที่รับ ผิด ชอบในการจัด กิจ กรรมรวมกั บ เครือขายทุก เครือขายอยา ง
สม่ําเสมอและมีการประเมินผลการดําเนินการเปนประโยชนในการปรับปรุงการทํางานของเครือขาย
ใหมีความยั่งยืน
4. ควรสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถสื่อสาร
และทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษจะ
เปนภาษากลางที่จะใชในการติดตอสื่อสารในประชาคมอาเซียน
5. ควรใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือระดับ นัก ศึก ษาดวย ทั้ง ระดับ
ปริญ ญาตรี และระดับ บัณฑิตศึก ษา เชน ที่ม หาวิทยาลัยมีโ ครงการความรวมมือประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ดี จึงควรจัดใหมีเครือขายความรวมมืออื่นๆ ที่จะสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 การประเมินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ
การประเมินจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ
การประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ ในสวนของ
การประเมินโดยใชแบบสอบถาม ดําเนินการโดยแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีมาตรวัดแบบ likert ดัง
มีรายละเอียดในภาคผนวก และทําการประมวลผลความคิดเห็นโดยใชคาเฉลี่ยเปนเกณฑพิจารณาผล
โดยมีการการพิจ ารณาคาเฉลี่ย ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.79 หมายถึง ต่ําสุด คาเฉลี่ย 1.80-2.59
หมายถึง ต่ํา คาเฉลี่ย 2.60-3.39 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.40-4.19 หมายถึง มาก คาเฉลี่ย
4.20-5.00 หมายถึง มากที่สุด
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2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณฯ จากบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 79 คน โดยใชแบบสอบถามสํารวจขอคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นการประเมิน 7 ดาน ไดแก ดานการเรียน
การสอน ด านการวิจั ย สิ่ง ประดิษ ฐ งานสรา งสรรค ดา นการบริ ก ารวิ ช าการ ดา นทํ านุ บํ า รุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรม ด านการพัฒ นาครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา ด านการสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ และดานการสรางเครือขายความรวมมือ และมีการสัมภาษณบุคลากรทั้งใน
ระดับ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย ผูแทนคณาจารย ผูแทนฝายบริห าร และ
ตัวแทนผูใชบัณฑิต ทั้ง 7 ในมิติ ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม ไดดังนี้
1. ดา นการเรี ยนการสอน ผูต อบแบบสอบถามมีค วามเห็น วา มหาวิท ยาลัย มีก าร
ดําเนินงานในดานการเรียนการสอนในภาพรวมในระดับมาก โดยมีการประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอนของอาจารยมากเปนลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 3.65 ) รองมาไดแก การจัดกระบวรการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (คาเฉลี่ย3.49 ) และการประกาศยกยองเกียรติคุณอาจารย นักศึกษา (คาเฉลี่ย
3.44 ) ตามลําดับสวนการดําเนินการที่มีคาเฉลี่ยการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคิดในลําดับทายที่สุด (คาเฉลี่ย 3.24)
2. ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสร า งสรรค ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ว า
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ในภาพรวมในระดับปาน
กลาง โดยไดมีการจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยและสรางสรรค มากเปนลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 3.28 )
รองมาไดแก การเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค (คาเฉลี่ย 2.99 ) และมีคาเฉลี่ยการดําเนินการ
ต่ําที่สุดในดานการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย (คาเฉลี่ย 2.62 )
3. ดานการบริการวิชาการ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานในดานการบริก ารวิชาการ ในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยไดมีก ารจัดแหลงเรียนรู
สําหรับชุมชน มากเปนลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 3.48 ) รองมาไดแก การสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริการ
วิชาการ (คาเฉลี่ย 3.37 )และมีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําที่สุดในดานการหารายไดจากการใหบริการ
วิชาการ (คาเฉลี่ย 2.75 )
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยไดมีการจัดกิจกรรม
ดานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม มากเปนลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 3.18 ) รองมาไดแก การมีแหลงเรียนรู
ดานศาสนา ศิลปวัฒธรรมในมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 2.90 ) และมีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําที่สุดใน
ดานการสรางองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 2.82 )
5. ดานการพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึก ษา ผูตอบแบบสอบถามมี ความเห็ นว า
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมในระดับ
ปานกลาง โดยไดมีการพัฒนาอาจารยในคณะตางๆ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง มากเปนลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 3.42 ) รองมาไดแก การฝกอบรมครูบุคลากร อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.36 ) และมี
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คาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําที่สุดในดานการมีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.03 )
6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในดานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในภาพรวมในระดับ
มาก โดยไดมีการพัฒนารายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับแนวทางการสืบสานแนวพระราชดําริ มากเปน
ลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 3.8 3) รองมาไดแก การจัดกิจกรรม โครงการ งานวิจัยที่สงเสริม สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ (คาเฉลี่ย 3.69 ) และมีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําที่สุดใน
ดานการนํ า แนวทางตามพระราชดําริ มาใชใ นการจั ดการเรี ยนการสอนและการบริห ารวิทยาลั ย
(คาเฉลี่ย 3.44)
7. ดานการสรางเครือขายความรวมมือ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมี
การดําเนินงานในดานสรางเครือขายความรวมมือ ในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยไดมีการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยและองคการอื่นในประเทศ มากเปนลําดับ
ที่ 1 (คาเฉลี่ ย 3.29 ) รองมาได แก การสรา งเครือขา ยความร วมมือ ระหวางมหาวิ ทยาลั ย กั บ
มหาวิทยาลัยและองคการอื่นในตางประเทศ (คาเฉลี่ย 3.23) และมีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําที่สุดใน
ดานการใชประโยชนจากเครือขาย (คาเฉลี่ย 2.99)
2.2.2 ผลการประเมินการบริหารจัดการของอธิการบดี
ผลการสํารวจความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ จํานวน 140 คน
โดยใชแบบสอบถามสํารวจขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดีใน 5 ดาน ไดแก ดาน
ภาวะผูนํา ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ดานการบริหารงานในหนวยงาน ดานการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และดานภาพรวมโดยทั่วไป และมี
การสัมภาษณบุคลากรทั้งในระดับนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย ผูแทนคณาจารย
ผูแทนฝายบริหาร และตัวแทนผูใชบัณฑิต ทั้ง 5 ในมิติ ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี้
1. ดานภาวะผูนํา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาภาวะผูนําของอธิการบดีอยูในระดับ
ปานกลางจํานวน 7 ขอ ภาวะผูนําที่มีสูงสุดคือดานการมอบหมายหนาที่และกําหนดวัตถุประสงคและ
เวลาของงานไดชัดเจน พรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดรับทราบ (คาเฉลี่ย 3.06) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยในระดับต่ํา (คาเฉลี่ย 2.59) ไดแก ความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุน
และรวมมือในการทํางาน
ผลจากการสัมภาษณพบวากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความพอใจในสภาวะผูนําของ
อธิการบดีที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด มีความสามารถในการประสานงานกับสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานภายนอกเพื่อรวม
ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหารอื่นที่เห็นวาอธิการบดีมี
ความตั้งใจในการทํางาน โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ตองการใหมีการตัดสินใจในการบริหารงานที่
รวดเร็วเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน จัดใหมีข อมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ และ เพิ่มการสื่อสารภายใน
องคกรใหเกิดความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงานและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
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2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาการ
บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของอธิการบดีอยูในระดับปานกลางทั้ ง 6 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ การจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย (คาเฉลี่ย 2.99)
ผลจากการสัมภาษณพบความกังวลในทิศทางการบริหารงานและความเปนเอกภาพใน
คณะผูบริหาร มีความไมพอใจในการจัดสรรงบประมาณในระดับปฏิบัติการ รวมทั้งงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร และตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม มีการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของโครงการและกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้งยังขาดระบบการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา การบริหารงานใน
มหาวิทยาลัยของอธิการบดีมีความชัดเจนสูงสุดในเรื่องการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพ
(คาเฉลี่ย 3.46) นอกจากนั้นอีก 5 ขอ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ผลจากการสัมภาษณพบวามีปญหาในการสื่อสารระหวางสํานักงานอธิการบดีและคณะ
วิชา ทําใหเกิดความลาชาในการขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามเปาหมาย ในประเด็นนี้อธิการบดีมีความ
จํานงที่จะปรับปรุงและตองการที่จะประชุมรวมกับคณะวิชาเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีและมีความ
เขาใจในเปาหมายการดําเนินงานอยางชัดเจน
4. ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นวา การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ของอธิ ก ารบดี อ ยู ใ นระดั บ ปานกลางทั้ ง 5 ข อ ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย
จรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.32) และรองลงมาคือ
การบริหารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย และผลจากการสัมภาษณไมพบประเด็นสําคัญ
5. ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยของอธิการบดีในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ บุคลากรมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.06)
ผลจากการสัมภาษณโดยรวม ผูถูกสัมภาษณสวนใหญเห็นวาอธิการบดีเปนผูที่ตั้งใจทํางาน
ทุมเทใหกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย มีการดําเนินงานตามพันธกิจอยาง
เหมาะสม มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร แตมีปญหาอุปสรรคในความ
เปนเอกภาพของทีมผูบริหารทั้งในระดับรองอธิการบดีและคณบดีที่จะชวยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯให
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว และยังไมสามารถกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมี
ความชัดเจน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม แตอยางไรก็ตามผูถูกสัมภาษณยังเห็นวา
มหาวิทยาลัยมีขอไดเปรียบในเรื่องของทําเลสถานที่ตั้ง และชื่อเสียงของความเปนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงยังคงมีโอกาสอยางมากในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา
เพื่อชุมชนในอุษาคเนยตามเปาหมาย
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บทที่ 3

บทสรุปและขอเสนอเพื่อการพัฒนา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงาน โดยยึดหลัก เจตนารมณ ของมาตร 7 และมาตร 8 แห ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นเปน
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการไดทําการประมวลผลจากเอกสารตาง ๆ เชน
รายงานประจําป แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของการปฏิบัติร าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตลอดจนการสัม ภาษณผูที่
เกี่ยวขอ งทั้ง ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และผลที่ไดจ ากแบบสอบถาม แลวนําขอมูล มา
วิเคราะหและสังเคราะห เพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ประเมินไดดังนี้

มิติที่ 1 สรุปผลการประเมินดานการเรียนการสอน
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยไดเปดสอนระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก มีหลักสูตรมากพอที่จะ
สนองตอบความตองการของนักศึกษา และทองถิ่นไดอยางดี ทุกคณะไดพยายามปรับปรุงหลักสูตร
TQF มีแหลง สง เสริมการเรียนรูมากพอในการจัดการเรียนการสอน เชน หอ งปฏิบัติก าร สํานัก
วิทยบริการ บริการคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน มีการใชสื่อและเทคโนโลยี
E-Learning และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา
3. มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจ กรรมพัฒนานัก ศึกษา ที่สอดคลองกับ คุณลักษณะบัณฑิต เชน
การมีจิตสาธารณะ การสรางลักษณะนิสัย การสรางบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับสาขาวิชา โดยไดบูรณา
การงานศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทําใหบัณฑิตมีคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดอัตลักษณใหชัดเจน แตละคณะควรพิจารณาถึงอัตลักษณและ
วางแผนพัฒนาอัตลักษณใหมีความเดนชัด
2. มหาวิ ทยาลั ย ควรเสริ ม ความรูพื้ น ฐานโดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษ คอมพิ ว เตอรแ ละ
กระบวนการคิด
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มิติที่ 3 สรุปผลการประเมินดานการบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัย มีสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนให
งาน บริการวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไก ในการบริการวิชาการ ใหบรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. คณะและหนวยงานระดับคณะ มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัย จัดงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ในการดําเนินงานบริการวิชาการใหแก
คณะและหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรกํา กับ ติดตามการดําเนินงานบริก ารวิชาการ ในระดับคณะ สํานัก
เปนไปตามแผนที่เสนอไว
2. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวย
ประโยชน แกนักศึกษา และประชาชนในทองถิ่น

มิติที่ 4 สรุปผลการประเมินดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
จุดเดน
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีแผนงานรองรับไดดําเนินการ และมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและการดําเนินโครงการดานศิลปวัฒนธรรม
2. มีสํานักศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคลากรที่มีศัก ยภาพ มีความรูความเชี่ยวชาญโดยตรงทํา
หนาที่รับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
3. มีการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
4. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญใหมีผลงานเปนที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ขอเสนอแนะ
1. ควรเนน ให บูร ณาการกิ จ กรรมการทํานุ ศิล ปะ วัฒ นธรรมกั บ การเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยจะตองทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูจนนําไปสูการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research)ได
2. ควรมีการสํารวจและสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถานประกอบการ ในดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดการสงเสริมการ
เรียนรูการอนุรักษ การพัฒนา และมีการเผยแพรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังอาจ
เปนแนวทางในการสรางมาตรฐานวัฒนธรรมตอไป
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3. มหาวิทยาลัยจะตองสรางความภูมิใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนัก การอนุรักษ
และการพัฒนา ใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน
4. มหาวิทยาลัยจะตอ งสรางความตระหนัก และจิตสํานึกรวมในเรื่องของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นกับอาจารย บุคคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และประชาชนในชุมชนเพื่อรองรับ
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558
5. ควรมีการทํางานอยางเชื่อมโยงระหวางสํานักศิลปวัฒนธรรมกับคณะและหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสํานักศิลปวัฒนธรรมจะทําหนาที่เปนหนวยงานประสานและสงเสริมดาน
ศิลปวัฒนธรรม

มิติที่ 5 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
จุดเดน (การพัฒนาบริหารจัดการ)
1. มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารบริ ห ารจัด การทั้ง องค ก รอยา งเข ม แข็ง ในดา นการควบคุ ม การ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับอยางเครงครัด
2. มีการกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนระบบและมีความเหมาะสม
3. มีการบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิดบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงาน มีการระบุไวอยางชัดเจนในวิสัยทัศนวาเปน “Green University
ที่มีสุนทรียในดานภูมิทัศน จัดการพลังงาน สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม”
4. จัดใหมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยไดหลายทางอยางทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก
5. มีกระบวนการที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู และมีการนํา
ระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในทุกกระบวนการบริหาร
6. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2553 ตามประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายใตการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ในสวนของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากบุคลากร
เปนขอมูลสําคัญที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งองคกร
2. ผลการประเมินแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2553 นั้น พบวายังไมมีการ
เปรียบเทียบความสําเร็จของตัวชี้วัดความสําเร็จ ทั้ง 12 ตัวตามเปาประสงคทั้ง 3 ดาน จึงเสนอให
มหาวิทยาลัยตองมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวนี้อยางตอเนื่อง และ
รายงานผลใหกับสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
3. ควรมี ก ารทบทวนตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของโครงการที่ กํ า หนดไว ใ นแต ล ะประเด็ น
ยุท ธศาสตร ใหกําหนดตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสม สามารถวัดได และแสดงถึง ความสําเร็จ ของ
โครงการตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม
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4. จากการตรวจสอบไมพบการรายงานความสําเร็จของตัวชี้วัดตามเปาประสงค และการ
รายงานผลสําเร็จของโครงการยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละโครงการยัง
ไมมีความเหมาะสม และไมมีการรายงานการใชงบประมาณจริงในกิจกรรมที่ทําของแตละโครงการ
5. ควรจัดใหมีกระบวนการในการรวบรวมผลการดําเนินงานของกิจกรรมตางๆตามโครงการ
ที่กําหนดไว เพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ ทั้งรายละเอียดโครงการ ที่มาของขอมูล
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบงบประมาณกับรายจายจริง และประเมินความสําเร็จเปนรายตัวชี้วัด ทั้งนี้ตอง
รายงานความคืบหนาและผลสําเร็จของโครงการเหลานี้ใหกับสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
6. ควรจัดทําเกณฑก ารประเมินผลงานของผูบ ริหารหนวยงานใหส อดคลอ งกับ แผนการ
ปฏิบัติราชการดวยเพื่อใหเกิดถายทอดแผนฯลงไปสูบุคลากรทุกระดับ
ดานการบริหารจัดการงบประมาณมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการวิเคราะหและหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหารายไดที่ไมเปนไปตามเปาหมาย และมี
การจัดสรรงบประมาณรายจายใหมีความสอดคลองกับรายไดที่ลดลงจากประมาณการดวย
2. จัดใหมีการทํารายงานการติดตามการใชจายของการจัดทําโครงการและกิจกรรมใหเปนไป
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และมีก ารรายงานการใชจายของงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัย
อยางสม่ําเสมอ
3. ควรมีวิเคราะหโครงการและกิจกรรมที่มีการใชงบประมาณที่ไมเปนไปตามที่กําหนด และ
รายงานตอผูบ ริหาร
จุดเดน (การพัฒนาบุคลากร)
1. มหาวิทยาลัยมีก ารจัดทําแผนการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูป ธรรม ภายใตการ
วิเ คราะหขอมูล เชิง ประจัก ษ โดยมหาวิทยาลั ยมีแผนพั ฒ นาบุค ลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2. มีระบบและสงเสริมดานจรรยาบรรณ และจริยธรรม
3. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยางชัดเจน
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําแผนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมีตําแหนงวิชาการตามเกณฑ
2. ควรมีการสนับสนุนและจัดสรรทุนพัฒนาอาจารยอยางเหมาะสม
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มิติที่ 6 สรุปผลการประเมินดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเดน
1. มีแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มีการติดตามประเมินผลตามแผน และโครงการตางๆ
3. มหาวิทยาลัยมีศูนยการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณมีจุดกําเนิด
จากการเปนวิทยาลัยครูที่มีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะทาง
4. คณาจารยมีศักยภาพ มีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรที่สามารถถายทอดองคความรู
และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหบัณฑิตที่สําเร็จ การศึกษาเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน
5. มหาวิทยาลัยใหความสนใจพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การสอน นวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสูการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะ
1. สรางกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใหอาจารยไดพัฒนาความรูและทักษะการเรียนการสอนที่
เนน ผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง และจัดกิจกรรมรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. คัดเลือกอาจารยและบุคลากรดีเดน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
3. สนับสนุนอาจารยใหใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน
4. พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษใหกับอาจารย เพื่อรองรับกับการขยายตัวทาง
การศึกษาของประชาคมอาเซียน
5. สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
6. ควรมีหลักเกณฑในคัดเลือกอาจารยที่มีความรูความสามารถในภาษาตางประเทศ
7. มหาวิทยาลัยตองควรสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบันใหเกิดขึ้นกับอาจารยและ
นัก ศึก ษา เกี่ยวกับการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเ กาแกและมีความชํานาญดานการผลิตครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
8. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาทํางานวิจัยแบบ Action Research เพื่อเปน
การฝกทักษะการทํางานเชิงปฎิบัติในระดับชุมชนและทองถิ่น
9. กระแสของโลกปจ จุบั นใหความสนใจในการศึก ษาทองถิ่น วิถีชีวิต และวัฒ นธรรม
โดยเฉพาะการเขาสู ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งดานการผลิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จะถือวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทั้ง 3 เสาหลักของความ
เปนประชาคมอาเซี ยน ซึ่ง ประกอบดว ย ประชาคมการเมื อ งและความมั่น คงอาเซีย น (APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เพื่อเตรียม
ความพรอมใหบุคลากรทางการศึกษาและครู สามารถทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได ดังนั้นจึง
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เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณสามารถเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความชํานาญใน
การสงเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน

มิติที่ 7 สรุปผลการประเมินดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเ ปน
อัตลัก ษณ การใหบ ริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายให
คณะตาง ๆ ดําเนินการ พรอมทั้งจัดงบประมาณสนับสนุน
2. มหาวิทยาลัยมีศูนยจัดการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ มีความพรอมในการบริการให
ความรู ตามแนวพระราชดําริ ใหแก กลุม เปาหมายที่ห ลากหลาย ไดแก นัก เรียน นัก ศึกษา ครู
อาจารย ขาราชการ และประชาชน
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดรายวิชาที่เกี่ยวกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในวิชา
แกนของหลักสูตรตาง ๆ ในทุกคณะ
2. ควรสง เสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมรวมกันของชุมชน โรงเรียน หนวยงานเพื่อ
สราง เครือขาย ในการดําเนินการใหกวางขวางยิ่งขึ้น
3. ควรมีโครงการพัฒนาและดูแลระบบ Website โครงการใหบริการวิชาการดานการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

มิติที่ 8 สรุปผลการประเมินดานการสรางเครือขายความรวมมือ
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ยุทธศาสตรที่จัดเจนในดานการสรางเครือขายและใชประโยชน
จากเครือขายในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการริเริ่มและใหความสําคัญในการสรางเครือขายความรวมมือทางดานการ
จัดการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายการสรางเครือขายความรวมมือใหชัดเจน ทั้งประเด็น
ความรวมมือ หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาและประเทศที่จะสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการ
สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหกับมหาวิทยาลัย
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2. ควรใหความสําคัญกับความสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตามกรอบขอตกลงความรวมมือ
ไดจริง มากกวาจํานวนหนวยงานหรือสถาบันหรือประเทศที่มีการลงนามขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ(MOU)
3. ควรมีห น วยงานที่รับ ผิด ชอบในการจัด กิจ กรรมรวมกั บ เครือขายทุก เครือขายอยา ง
สม่ําเสมอและมีการประเมินผลการดําเนินการเปนประโยชนในการปรับปรุงการทํางานของเครือขาย
ใหมีความยั่งยืน
4. ควรสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถสื่อสาร
และทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษจะ
เปนภาษากลางที่จะใชในการติดตอสื่อสารในประชาคมอาเซียน
5. ควรใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือระดับ นัก ศึก ษาดวย ทั้ง ระดับ
ปริญ ญาตรี และระดับ บัณฑิตศึก ษา เชน ที่ม หาวิ ทยาลัยมีโ ครงการความรวมมือประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ดี จึงควรจัดใหมีเครือขายความรวมมืออื่นๆ ที่จะสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

มิติที่ 9 สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของอธิการบดี จําเปนตองดูแลทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินงานโดยคณะทุกคณะ และหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานทั้ง 8 มิติ บรรลุเปาหมาย
จากรายงานการดําเนินงานของทุก คณะ และหนวยงานสนับ สนุน ซึ่ง เปนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและการสอบถามความคิดเห็นตลอดจนการสัมภาษณ มีผลดังนี้
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยางเขมแข็ง ในดานการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธ
กิจ กฎระเบียบ ขอบังคับและกระจายอํานาจความรับผิดชอบอยางเปนระบบ
2. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
และมีร ะบบสง เสริมดานจรรยาบรรณและจริยธรรม และการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการรวมมือกับประเทศในกลุมอาเซียน ตามนโยบาย
Asian One
4. มหาวิท ยาลัยมีการดําเนินงานในดานการเรียนการสอนในภาพรวมในระดับดี มีการ
สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค การดําเนินงานในดานการสืบสาน โครงการอัน
เนื่องมาจาก พระราชดําริในระดับ ดี มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับ งานและ
ภารกิจที่มอบหมาย
5. อธิก ารบดีสามารถขับ เคลื่อนภารกิจ หลักของมหาวิทยาลัยใหเ ปนไปในทิศทางที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดและตั้งใจทํางานปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจอยางเหมาะสม
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ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดอัตลักษณและวางแผนพัฒนาอัตลักษณใหมีความเดนชัด
2. ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีการวิเคราะหโครงการที่ใชงบประมาณไม
เปนไปตามที่กําหนด
3. มหาวิทยาลัยควรสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบันใหเกิดกับอาจารยและนักศึกษา
4. คณะควรปรับ ปรุง หลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใหครบทุก
หลักสูตรโดยใหความสําคัญกับการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตใหชัดเจน

สรุป ผลการสํารวจความคิด เห็น ของผูบ ริห าร อาจารยแ ละบุค ลากรที่เ กี่ยวกับ การ
บริหารจัดการของอธิการบดีใน 5 ดาน สรุปผลดังนี้
ดานภาวะผู นํา พบว าภาวะผูนํ าอยูในระดั บ ปานกลางข อที่มี ค าเฉลี่ ยสูง สุ ด ได แก การ
มอบหมายหนาที่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.06) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณอยูในระดับปานกลางขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ( คาเฉลี่ย 2.99) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง คือ การรักษาระเบียนวินัย
จรรยาบรรณาและมารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.32) ดานการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยในภาพรวมบุคลากรมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.06)
สรุปผลการสัมภาษณนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
คณบดี นักศึกษาและผูเกี่ยวของ ในภาพรวมสวนใหญเห็นวาอธิการบดีเปนผูตั้งใจทํางาน ทุมเทใหกับ
มหาวิ ท ยาลั ย สามารถขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น ไปในทิ ศ ทาง ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด และมีขอเสนอแนะใหมีขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ ในการบริหารที่รวดเร็ว
และเพิ่มการสื่อสารในองคกรเพื่อเปาหมายการดําเนินงาน
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ผลการประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ต.ค.2552 – 30 ก.ย.2553)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด

หนวยงานที่สังกัด
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย กทม. และศูนยสระแกว
รวม

จํานวน
7
22
14
22
13
1
79

รอยละ
8.86
27.85
17.72
27.85
16.46
1.26
100.00
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และ S.D. ของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน
ขอความ

ระดับการดําเนินการ
คา
ความ
มาก
ปาน
นอย เฉลี่ย S.D. หมาย ลําดับ
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

1. ดานการเรียนการสอน
1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จํานวน 9
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
รอยละ 11.54
พึงประสงค
1.2 มหาวิทยาลัยมีการประกาศเกียรติคุณ จํานวน 12
ยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงาน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
รอยละ 15.38
จริยธรรม
1.3 มหาวิทยาลัยมีการประกาศเกียรติคุณ จํานวน 14
ยกยอง คณาจารยที่มีผลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 17.95
1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหาร จํานวน 15
หลักสูตร TQF
รอยละ 19.48
1.5 มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน จํานวน 14
ผูเรียนเปนสําคัญ
รอยละ 17.95
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการ จํานวน 20
สอนของอาจารย
รอยละ 25.64
1.7 มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
จํานวน 6
กระบวนการคิด
รอยละ 7.69
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
2.1 มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค

จํานวน 12

29

22

13

5
3.31 1.08

37.18 28.21 16.67 6.41
28

24

10

ปาน
13
กลาง

4
3.44 1.06 มาก

2

35.90 30.77 12.82 5.13
25

20

14

5
3.37 1.16

32.05 25.64 17.95 6.41
22

24

13

ปาน
10
กลาง

3
3.43 1.11 มาก

8

27 24 9
4
3.49 1.08 มาก
34.62 30.77 11.54 5.13

4

26 21 7
4
3.65 1.11 มาก
33.33 26.92 8.97 5.13

3

28.57 31.17 16.88 3.90

30 26 9
7
ปาน
16
3.24 1.06
กลาง
38.46 33.33 11.54 8.97
25

23

รอยละ 15.19 31.65 29.11
2.2 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย จํานวน 4
20 30
หรืองานสรางสรรคจากภายในและ
รอยละ 5.06 25.32 37.97
ภายนอกสถาบัน
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน จํานวน 5
19 32
สรางสรรค
รอยละ 6.33 24.05 40.51
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับ จํานวน 2
15 30
อาจารย
รอยละ 2.53 18.99 37.97

11

8

13.92 10.13
20 5

3.28 1.19

ปาน
15
กลาง

2.97 0.99

ปาน
27
กลาง

25.32 6.33

16 7
ปาน
25
2.99 1.03
กลาง
20.25 8.86
15

17
2.62 1.10

18.99 21.52

ปาน
32
กลาง
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ระดับการดําเนินการ
คา
ความ
มาก
ปาน
นอย เฉลี่ย S.D. หมาย ลําดับ
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ขอความ
3. ดานการบริการวิชาการ

3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน จํานวน 11
เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร
รอยละ 13.92
ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการ จํานวน 12
วิชาการของมหาวิทยาลัย
รอยละ 15.19
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณา จํานวน 3
การกับการเรียนการสอนและการ
รอยละ 3.80
วิจัย
3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทาง จํานวน 2
วิชาการของมหาวิทยาลัย
รอยละ 2.53
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับ จํานวน 11
ความตองการของหนวยงาน
รอยละ 13.92
ภายนอกและชุมชน
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย

จํานวน

4

31

จํานวน 15

7

4

39.24 32.91 8.86 5.06
24

29

9

3.48 1.01 มาก

5

ปาน
10
กลาง

3.06 1.00

ปาน
23
กลาง

34.18 34.18 20.25 7.59

20 26 18 13
ปาน
2.75 1.09
31
กลาง
25.32 32.91 22.78 16.46
18 23 22 5
ปาน
3.10 1.15
21
กลาง
22.78 29.11 27.85 6.33

21

21

25

21

8

31.65 26.58 10.13
25 19 4
31.65 24.05 5.06
22 24 9

2.90 1.07

ปาน
28
กลาง

3.18 1.09

ปาน
18
กลาง

2.82 1.09

ปาน
30
กลาง

27.85 30.38 11.39
23 21 11
ปาน
2.84 1.16
29
กลาง
29.11 26.58 13.92

27

7

8
3.36 1.19

รอยละ 19.23 26.92 34.62 8.97 10.26
จํานวน 12

5

3.37 1.08
30.38 36.71 11.39 6.33
27 27 16 6

รอยละ 5.06 26.58
4.2 มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ จํานวน 10 21
และวัฒนธรรม
รอยละ 12.66 26.58
4.3 มีการสรางและพัฒนาองคความรูใน จํานวน 4 20
งานศิลปวัฒนธรรม
รอยละ 5.06 25.32
4.4 มีเครือขายความรวมมือดาน
จํานวน 6 18
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
รอยละ 7.59 22.78
5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู
อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารยในคณะตางๆ
ของมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

26

28

25

7

ปาน
12
กลาง

6
3.42 1.10 มาก

รอยละ 15.38 35.90 32.05 8.97 7.69
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอความ

ระดับการดําเนินการ
คา
ความ
มาก
ปาน
นอย เฉลี่ย S.D. หมาย ลําดับ
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชู จํานวน 7 20
เกียรติคณาจารยผูสอนและบุคลากร
รอยละ 8.97 25.64
ดีเดนของมหาวิทยาลัย
6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือ จํานวน 16 31
งานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ รอยละ 20.51 39.74
6.2 มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับแนว จํานวน 20 33
ทางการสืบสานโครงการอัน
รอยละ 25.64 42.31
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.3 มีการนําแนวทางตามพระราชดําริมา จํานวน 10 29
ใชในการจัดการเรียนการสอนและ
รอยละ 12.82 37.18
การบริหารมหาวิทยาลัย
7. การสรางเครือขายความรวมมือ
7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวาง
มหาวิทยาลัยกับศิษยเกา
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน

จํานวน 4

7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
และองคการอื่นในประเทศ
7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยและองคการอื่นใน
ตางประเทศ
7.5 มีกิจกรรมและความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับองคการอื่น ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย

จํานวน 8

26

28

14

9
3.03 1.13

35.90 17.95 11.54

23

7

1
3.69 0.94 มาก

2

3.83 0.96 มาก

1

3.44 1.00 มาก

6

29.49 8.97 1.28
19

4

2

24.36 5.13 2.56
28

7

4

35.90 8.97 5.13

29

12

7
3.10 1.03

ปาน
21
กลาง

3.12 1.07

ปาน
19
กลาง

3.29 1.03

ปาน
14
กลาง

3.23 1.06

ปาน
17
กลาง

3.12 1.06

ปาน
19
กลาง

2.99 1.09

ปาน
25
กลาง

รอยละ 5.13 33.33 37.18 15.38 8.97
จํานวน 4

29

25

12

8

รอยละ 5.13 37.18 32.05 15.38 10.26
27

28

10

5

รอยละ 10.26 34.62 35.90 12.82 6.41
จํานวน 6

30

24

12

6

รอยละ 7.69 38.46 30.77 15.38 7.69
จํานวน 6

22

33

9

8

รอยละ 7.69 28.21 42.31 11.54 10.26
จํานวน 5

21

ปาน
24
กลาง

28

14

9

รอยละ 6.49 27.27 36.36 18.18 11.69

หมายเหตุ : เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน
1.00 – 1.79 ความหมาย ต่ําที่สุด, 1.80 – 2.59 ความหมาย ต่ํา, 2.60 – 3.39 ความหมาย ปานกลาง
3.40 – 4.19 ความหมาย มาก,
4.20 – 5.00 ความหมาย มากที่สุด
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ผลการประเมิน
การบริหารจัดการของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ต.ค.2552 – 30 ก.ย.2553)
ภาพรวม
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมการปฏิบัติงาน
กลุมการปฏิบัติงาน

จํานวน

รอยละ

รวม

73
61
134

54.48
45.52
100.00

สายสอน
สายสนับสนุน

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
หนวยงานที่สังกัด
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักสงเสริมและการเรียนรูและบริการวิชาการ
ศูนย กทม. และศูนยสระแกว
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
อื่นๆ คือ สํานักมาตรฐานและจัดการทุน, สํานักสิทธิประโยชน
รวม

จํานวน
9
27
18
25
17
1
9
4
1
14
2
5
2
6
140

รอยละ
6.43
19.29
12.86
17.86
12.14
0.71
6.43
2.86
0.71
10.00
1.43
3.57
1.43
4.28
100.00
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และ S.D. ของการบริหารจัดการของอธิการบดีในแตละดาน
ขอความ

ระดับการบริหารจัดการ
สูง
ที่สุด

สูง

ปาน
กลาง

ต่ํา

ต่ํา
ที่สุด

40

51

21

20

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
ลําดับ
หมาย

3.03

1.16

ปาน
กลาง

11

2.62

1.14

ปาน
กลาง

27

2.80

1.06

ปาน
กลาง

25

2.97

1.05

ปาน
กลาง

13

2.81

1.18

ปาน
กลาง

24

3.06

1.12

ปาน
กลาง

9

2.93

1.14

ปาน
กลาง

15

2.59

1.20

ต่ํา

28

2.99

1.11

ปาน
กลาง

12

2.96

1.07

ปาน
กลาง

14

2.83

1.13

ปาน
กลาง

23

2.91

1.09

ปาน
กลาง

18

1. ดานภาวะผูนํา
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ

จํานวน 13
รอยละ 8.97

1.2 สามารถบริหารความขัดแยงภายใน จํานวน 6
องคกร
รอยละ 4.14
1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนา
จํานวน 7
ทีมงาน
รอยละ 4.83
1.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ จํานวน 10
ผูใตบังคับบัญชาและใหการนิเทศ
รอยละ 6.90
1.5 ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จํานวน 13
อยางโปรงใส
รอยละ 8.97
1.6 มอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
จํานวน 15
วัตถุประสงคและเวลาของงานได
ชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผู
รอยละ 10.34
ปฏิบัติไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและ
จํานวน 12
ดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ
รอยละ 8.28
1.8 สามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากร จํานวน 9
สนับสนุนและรวมมือในการทํางาน
รอยละ 6.21
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ
กับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
2.2 บริหารงบประมาณเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนด

จํานวน 13
รอยละ 8.97
จํานวน 13
รอยละ 8.97

2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ

จํานวน 12
รอยละ 8.28

2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ

จํานวน 10
รอยละ 6.90

27.59 35.17 14.48
29

43

38

20.00 29.66 26.21
29

57

32

20.00 39.31 22.07
35

53

35

24.14 36.55 24.14
28

46

35

19.31 31.72 24.14
35

52

29

24.14 35.86 20.00
32

56

24

22.07 38.62 16.55
24

45

32

16.55 31.03 22.07

33

55

28

22.76 37.93 19.31
26

63

28

17.93 43.45 19.31
24

59

28

16.55 40.69 19.31
32

56

29

22.07 38.62 20.00

13.79
29
20.00
20
13.79
12
8.28
23
15.86
14
9.66
21
14.48
35
24.14

16
11.03
15
10.34
22
15.17
18
12.41
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับการบริหารจัดการ

ขอความ

สูง
ที่สุด

2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและ
จํานวน 10
ประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
รอยละ 6.90
ตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการ
จํานวน 9
พัฒนาอยางชัดเจน
รอยละ 6.21
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน

สูง

ปาน
กลาง

ต่ํา

ต่ํา
ที่สุด

31

55

34

15

21.38 37.93 23.45
26

54

17.93 37.24 24.83

3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงาน จํานวน 15
37
63
ใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ
รอยละ 10.34 25.52 43.45
3.2 มีการมีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้ง จํานวน 10
37
48
องคกร
รอยละ 6.90 25.52 33.10
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ จํานวน 17
33
59
พัฒนาตามศักยภาพ
รอยละ 11.72 22.76 40.69
3.4 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใส จํานวน 13
31
44
และตรวจสอบได
รอยละ 8.97 21.38 30.34
3.5 มีการบริหารความเสี่ยงในการ
จํานวน 9
37
47
ปฏิบัติงาน
รอยละ 6.21 25.52 32.41
3.6 มีการใหความสําคัญตอระบบ
จํานวน 23
52
46
ประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ 15.86 35.86 31.72
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
1.1 บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย

จํานวน

21

36

42

54

21

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
ลําดับ
หมาย

2.91

1.07

ปาน
กลาง

17

2.78

1.09

ปาน
กลาง

26

3.19

1.02

ปาน
กลาง

6

2.92

1.13

ปาน
กลาง

16

3.10

1.13

ปาน
กลาง

8

2.84

1.19

ปาน
กลาง

22

2.88

1.13

ปาน
กลาง

19

3.46

1.06

สูง

1

3.31

1.10

ปาน
กลาง

3

3.23

1.02

ปาน
กลาง

5

10.34
20
13.79

9

14.48

6.21

31

19

21.38 13.10
20

16

13.79 11.03
34

23

23.45 15.86
32

20

22.07 13.79
16

8

11.03

5.52

17

11

รอยละ 14.48 28.97 37.24 11.72

4.2 ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน
พัสดุ สถานที่และทรัพยสินของ
จํานวน 15
42
57
23
มหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของ
รอยละ 10.34 28.97 39.31 15.86
มหาวิทยาลัย

7.59
8

5.52
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ระดับการบริหารจัดการ
ความ
คา
ปาน
ต่ํา เฉลี่ย S.D. หมาย ลําดับ
สูง
สูง
ต่ํา
กลาง
ที่สดุ
ที่สุด

ขอความ
4.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
4.4 รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
และมารยาทแหงวิชาชีพของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย

จํานวน

18

38

63

17

รอยละ 12.41 26.21 43.45 11.72
จํานวน

19

46

51

21

รอยละ 13.10 31.72 35.17 14.48

4.5 สงเสริมและสนับสนุนการ
36
57
26
ดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา จํานวน 17
คณาจารย และขาราชการ รวมทั้ง
รอยละ 11.72 24.83 39.31 17.93
สงเสริมกิจการนักศึกษา

9
3.27

1.03

ปาน
กลาง

4

3.32

1.05

ปาน
กลาง

2

3.18

1.06

ปาน
กลาง

7

6.21
8
5.52
9
6.21

5. ภาพรวม
5.1 มหาวิทยาลัยมีความ
จํานวน
เจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย
และทิศทางของมหาวิทยาลัยใน รอยละ
ระดับใด
5.2 ทานมีความพอใจตอการ
จํานวน
บริหารจัดการของอธิการบดี
รอยละ
ในระดับใด
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงาน จํานวน
ในมหาวิทยาลัยในระดับใด
รอยละ

9

31

50

38

17
2.84 1.08

ปาน
20
กลาง

2.84 1.16

ปาน
21
กลาง

3.06 1.14

ปาน
10
กลาง

6.21 21.38 34.48 26.21 11.72
13

26

53

31

22

8.97 17.93 36.55 21.38 15.17
16

33

56

23

17

11.03 22.76 38.62 15.86 11.72

หมายเหตุ : เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน
1.00 – 1.79 ความหมาย ต่ําที่สุด, 1.80 – 2.59 ความหมาย ต่ํา
2.60 – 3.39 ความหมาย ปานกลาง, 3.40 – 4.19 ความหมาย มาก, 4.20 – 5.00 ความหมาย มากที่สุด
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เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของอธิการบดีจําแนกตามสายงาน
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของอธิการบดีจําแนกตามสายงาน
การบริหารจัดการของอธิการบดี

สายสอน สายสนับสนุน t-test

Sig.

ความหมาย

1. ดานภาวะผูนํา
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น และตัดสินใจ
1.2 สามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร

3.00

3.03

-0.169 0.866 ไมแตกตางกัน

2.48

2.77

-1.505 0.135 ไมแตกตางกัน

1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน

2.60

2.97

-2.051 0.042

แตกตางกัน

1.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและใหการนิเทศ
1.5 ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยาง
โปรงใส
1.6 มอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
วัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจน
พรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ

2.79

3.16

-2.153 0.033

แตกตางกัน

2.67

2.93

-1.333 0.185 ไมแตกตางกัน

2.88

3.23

-1.930 0.056 ไมแตกตางกัน

1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ

2.67

3.13

-2.471 0.015

1.8 สามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุน
และรวมมือในการทํางาน

2.48

2.66

-0.857 0.393 ไมแตกตางกัน

2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงาน
หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2.2 บริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานที่กําหนด
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ

2.88

3.11

-1.260 0.210 ไมแตกตางกัน

2.92

2.93

-0.092 0.927 ไมแตกตางกัน

2.71

2.95

-1.260 0.210 ไมแตกตางกัน

2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการและการจัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยาง
ชัดเจน

2.78

3.03

-1.365 0.175 ไมแตกตางกัน

2.77

2.98

-1.219 0.225 ไมแตกตางกัน

2.56

2.95

-2.122 0.036

แตกตางกัน

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ

แตกตางกัน
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ตารางที่ 6 (ตอ)
การบริหารจัดการของอธิการบดี

สายสอน สายสนับสนุน t-test

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ
2.92
3.51
ทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ
3.2 มีการมีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร
2.63
3.25
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
2.99
3.23
ตามศักยภาพ
3.4 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและ
2.70
2.95
ตรวจสอบได
3.5 มีการบริหารความเสียงในการปฏิบัติงาน
2.68
3.07
3.6 มีการใหความสําคัญตอระบบประกัน
3.29
3.64
คุณภาพการศึกษา
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
4.1 บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.2 ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ
สถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
4.4 รักษาระเบียบวิจัย จรรยาบรรณ และ
มารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
4.5 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาวิชาการ สภาคณาจารย และขาราชการ
รวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

Sig.

ความหมาย

-3.473 0.001

แตกตางกัน

-3.367 0.001

แตกตางกัน

-1.236 0.219 ไมแตกตางกัน
-1.245 0.215 ไมแตกตางกัน
-2.000 0.048

แตกตางกัน

-2.012 0.046

แตกตางกัน

3.16

3.44

-1.535 0.127 ไมแตกตางกัน

3.10

3.36

-1.548 0.124 ไมแตกตางกัน

3.10

3.41

-1.889 0.061 ไมแตกตางกัน

3.22

3.39

-0.982 0.328 ไมแตกตางกัน

3.08

3.28

-1.071 0.286 ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 6 (ตอ)
การบริหารจัดการของอธิการบดี
5. ภาพรวม
5.1 มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตาม
เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
ระดับใด
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของ
อธิการบดีในระดับใด
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ในระดับใด

สายสอน สายสนับสนุน t-test

Sig.

ความหมาย

2.74

2.93

-1.083 0.281 ไมแตกตางกัน

2.70

2.93

-1.226 0.222 ไมแตกตางกัน

2.82

3.31

-2.570 0.011

แตกตางกัน

หมายเหตุ : เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน
1.00 – 1.79 ความหมาย ต่ําที่สุด
1.80 – 2.59 ความหมาย ต่ํา
2.60 – 3.39 ความหมาย ปานกลาง 3.40 – 4.19 ความหมาย มาก
4.20 – 5.00 ความหมาย มากที่สุด
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แบบสอบถามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553)

คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ป ระสงคเ พื่อ ประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จึงขอใหทานตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจริง
เพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตอไป
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเปนจริง
1. การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  1. สายสอน

 2. สายสนับสนุน

 1. คณะครุศาสตร
 2. คณะมนุษยศาสตรฯ
 3. คณะวิทยาการจัดการ  4. คณะวิทยาศาสตรฯ
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 7. บันฑิตวิทยาลัย
 8. โรงเรียนสาธิต
 9. สํานักงานอธิการบดี
 10. สํานักสงเสริมวิชาการ
 11. สถาบันวิจัยฯ
 12. สํานักวิทยบริการฯ
 13. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
 14. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  อื่นๆ ระบุ...................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามสภาพที่เปนจริงในการดําเนินการ
ความหมายของคะแนน
5 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอย
1 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอยที่สุด
2. หนวยงานที่ทานสังกัด
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1.ดานการเรียนการสอน
การเรียนการสอน

ระดับการดําเนินการ
5
4
3
2
1

1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
1.2 มหาวิทยาลัยมีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มี
ผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มหาวิทยาลัยมีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มีผลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
1.5 มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
1.7 มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
การวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค

ระดับการดําเนินการ
5

4

3

2

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
2.2

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน

2.3 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตามศาสตรของแตละ
2.4 สาขาวิชาหรือโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ โดยมีการนํา
ผลงานวิจัยไปพัฒนาทองถิ่น

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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3. ดานการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ

ระดับการดําเนินการ
5
4
3
2
1

มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.1

3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.5

มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานภายนอก
และชุมชน

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับการดําเนินการ
5
4
3
2
1

4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
4.2 มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.3 มีการสรางและพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับการดําเนินการ
5
4
3
2
1

มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาของ
5.1 โรงเรียนใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
มีการพัฒนาคณาจารยในคณะตางๆของมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถ
5.2
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและบุคลากรดีเดน
ของมหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
การสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ

ระดับการดําเนินการ
5

4

3

2

1

มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
6.2
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มีการนําแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
6.3
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย
6.1

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. การสรางเครือขายความรวมมือ
การสรางเครือขายความรวมมือ

ระดับการดําเนินการ
5

4

3

2

1

7.1 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
องคกรอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
7.3 มีการใชประโยชนจากเครือขาย

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอไดรับความขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามเรื่องการบริหารจัดการของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553)

คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการของอธิการบดี จึงขอให
ทานตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจริง เพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตอไป
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเปนจริง
3. การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  1. สายสอน
4. หนวยงานที่ทานสังกัด

 2. สายสนับสนุน

 1. คณะครุศาสตร
 2. คณะมนุษยศาสตรฯ
 3. คณะวิทยาการจัดการ
 4. คณะวิทยาศาสตรฯ
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 7. บันฑิตวิทยาลัย
 8. โรงเรียนสาธิต
 9. สํานักงานอธิการบดี
 10. สํานักสงเสริมวิชาการ
 11. สถาบันวิจัยฯ
 12. สํานักวิทยบริการฯ
 13. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการของอธิการบดี
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการบริหารจัดการของอธิการบดี
โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามสภาพที่เปนจริงในการบริหารจัดการ
ความหมายของคะแนน
5 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ สูงที่สุด
4 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ สูง
3 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ ต่ํา
1 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ ต่ําที่สุด
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1. ดานภาวะผูนํา
ภาวะผูนําของอธิการบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

1.1

มีการสรางเครือขายเพื่อแสวงหาความรวมมือจากบุคคลและองคกร
ภายนอก
1.2 ใหการสนับสนุน โดยการรับฟงความคิดเห็นและปญหาตางๆ เพื่อ
สงเสริมใหประสบความสําเร็จในการทํางาน
1.3 สามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
1.4 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
1.5 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และใหการนิเทศ
1.6 ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
1.7 มอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลาของงานได
ชัดเจน พรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ
1.8 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ
1.9 มีความสามารถในการแกปญหา
1.10 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
1.11 สามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือในการทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของอธิการบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5
4
3
2
1

2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2.2 บริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ และ
2.7
วัตถุประสงคของโครงการ
2.4
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3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน

ระดับการบริหารจัดการ
5
4
3
2
1

การบริหารงานในหนวยงานของอธิการบดี
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ
มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร
มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือตาม
ศักยภาพ
ใหความยุติธรรมในการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให
ผลตอบแทน
มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547

ระดับการบริหารจัดการ
5

4

3

2

1

4.1 บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
ควบคุมดูและบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินของ
4.2 มหาวิทยาลัยเปนไปตามกฏหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
4.3

จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

4.4

รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

4.5

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย
และขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

5. ภาพรวม
ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5

4

3

2

5.1 มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของอธิการบดี ในระดับใด
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในระดับใด
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กลุม/ผูใหสัมภาษณ
ผูแทนผูบริหาร
ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
ผูแทนคณาจารย
ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
ประธานสภาคณาจารย
อาจารยอํานาจ มั่นทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ทานนายกสภามหาวิทยาลัย
(นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
2. ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
3. รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

ประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ
1. องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. นโยบายสําคัญของสภามหาวิทยาลัย
3. การประสานงานนําโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและทีมงานไป
ปฏิบัติ
4. สภามหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
5. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการระดมทุน
6. บรรยากาศของสภามหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และทีมงาน
7. ทัศนคติของนายกสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของ
อธิการบดี และการนําพามหาวิทยาลัยสูการยอมรับของสังคม
8. จุดเดนที่สําคัญและขอเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผูใชบัณฑิต
คุณสมเกียรติ เปรมบุตร
นักศึกษา
คณะละ 1 คน
รวม 6 คน

1. ลักษณะเดนของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
2. จุดออนของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
1.

อะไรที่ จู ง ใจให นั ก ศึ ก ษามาเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ
2. มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ สอนอะไรที่ กอให เกิ ด คุณค า
เพิ่มขึ้น
3. อะไรที่นักศึกษาคิดวามีความพึงพอใจ
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HOUSING ESTATE IN BANGKOK, THAILAND” โดย ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต ICERI2009 Confereance.
16th – 18th November 2009, Madrid, Spain.
3) “Performance of the Integrated Statistical Process Control System under
Non-Stationary Disturbances” โดย ผศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท ICMES 2009 Huwei. December 17
– 19, 2009, National Formosa Univerity, Huwei,Yunlin, Taiwan.
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ธันวาคม 2552), หนา 26 – 34
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19) “การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย” โดย อ.อาภา ไสยสมบัติ.
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2553), หนา
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ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ประเทศไทย” โดย รศ.ดร.สุรางค เมรานนท. การประชุมวิชาการแหงชาติ ดาน
ผูสูงวัยและผูสูงอายุ วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ 2553 ณ อาคาร อปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
24) “ความรู เจตคติและการนําปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชของครูผู สอนในโรงเรี ยน
อําเภอลาดหลุมแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1” โดย ภูวดล ศูนยแสง, ดร.สุเทพบุญซอน,
ดร.ป ยวรรณ เลิ ศพานิ ช . การประชุ มวิ ชาการและนํ าเสนอผลงานวิ จั ยเพื่ อการพั ฒนาท องถิ่ น วั นที่ 1 – 2
พฤษภาคม 2553 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25) “การให บริ การงานแพทย แผนไทย ในการส งเสริ มสุ ขภาพของงานแพทย แผนไทย
โรงพยาบาลเสาไห อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี” โดย รพินทร กงแกว, รศ.ดร.สุรางค เมรานนท, ดร.บุญเรือง
ศรี เหรั ญ. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจั ยเพื่อการพัฒนาท องถิ่น วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2553
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
26) “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช” โดย บุญธรรม ตันทา, ดร.สุเทพ บุญซอน, ดร.ปยวรรณ เลิศพานิช. การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
27) “ปจจัยที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาปศุสัตวในจังหวัดปทุมธานี ” โดย
สุพจน สรอยสังวาล, ดร.สุเทพ บุญซอน, รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น วันที่ 1–2 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
28) “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การไฟฟา
สวนภูมิภาครังสิต” โดย จักรพล สันติยานนท, ดร.วงศธีรา สุวรรณิน, ดร.ฐิตินันท วารีวนิช. การประชุมวิชาการ
และนํ าเสนอผลงานวิ จั ย เพื่ อการพั ฒนาท องถิ่ น วั นที่ 1–2 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
29) “การใชปญหาเปนฐานการเรี ยนรู ในชุดการสอน เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส นและการ
ประยุกตกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ” โดย ผศ.กอบกุล สังขะมัลลิก.
การประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
30) “การใหบริการสารนิเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี” โดย อ.นิยม เชยกีวงษ. เอกสารการประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
31) “การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาและคุณลักษณะที่พึงประสงค กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เบญจขันธ” โดย วุฒิศักดิ์ อยูจํานง, ผศ.ดร.อุษา คงทอง, ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ. การประชุมวิชาการการวิจัย
รําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
32) “มัลติเพล็กซพีซีอารสําหรับตรวจสอบแบคทีเรียในน้ํานมโค” โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต
และ ผศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต. วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 38 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) หนาที่ 201-207.
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33) “การวิเคราะหงานโฆษณาในนิตยสารผูหญิงในแงกลุมผูอาน สัญญาณขอมูล และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม” โดย ผศ.ดร.สิ ทธิ์ ธี รสรณ . วารสารราชนคริ นทร ป ที่ 6 ฉบั บที่ 16 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2552 หนาที่ 14 – 20.
34) “การติ ด ตามผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ” โดย ผศ.ประจบ ดีบุตร. วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2553).
35) “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสถิติธุรกิจ เรื่องการวัดคากลางและการวัด
การกระจายโดยใช แบบฝ กทักษะ” โดย อ.ดรุ ณี หั นวิสัย. วารสารวิจั ยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2553).
36) “การศึกษาพฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตแบบไรสายของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” โดย อ.ณัตตยา เอี่ยมคง. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2553).
37) “การติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2550 - 2551” โดย ราตรี มีสมบัติ และคณะ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2553).
38) “การบริหารโครงการ เอส เอ็ม แอล : ศึกษาเฉพาะกรณีวิสาหกิจชุมชนเขมแข็ง” โดย
เขมิกา โฆษะกิติกูล, ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์, ดร.ปยะวรรณ เลิศพานิช. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2553).
39) “ยุทธศาสตรการสรางตัวแบบทุนทางปญญาของกองทัพเรือ” โดย โรช วิภัติภูมิประเทศ,
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์, ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2553)
40) “ประสิทธิภาพนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” โดย สุพัตรา ธรรมวงษ, ศ.ดร.อิมรอน
มะลู ลี ม, ดร.สอาด บรรเจิ ดฤทธิ์ , อ.สุ ดใจ ทู ลพาณิ ชย . วารสารวิ จั ยและพั ฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2553)
41) “ประสิทธิภาพนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ชุมชนของประเทศไทย” โดย ธนวัฒน อัมพุนันทน, รศ.ดร.สมาน งามสนิท, ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์, อ.สุ
ปรียา ศิริพัฒนกุลขจร. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม
– สิงหาคม 2553)
42) “ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดีตอตราสินคาของบริษัท
ตะวันแดง สาดแสงเดือน จํากัด (สาขาคลองตัน)” โดย วัชรพงษ สุขวงศพล, ดร.เรืองเดช เรงเพียร, ดร.วงศธีรา
สุวรรณิน. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2552
43) “การจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดปทุมธานี” โดย กฤตภาส แสงเดือน, รศ.
วันทนีย ภูมิภัทราคม, ผศ.บุญเสริม นาคภิบาล. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่
14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2552.
44) “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันในองคกรของพนักงาน
เขตการเดินรถที่ 1 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ” โดย ณัฐชัย วงศศุภลักษณ, รศ.วรุณี เชาวนสุขุม, ดร.สอาด
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บรรเจิดฤทธิ์. การประชุ มนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห งชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครราชสีมา วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2552
45) “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ฝายชาง บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)” โดย ธีระพนธ มณีสุต, ดร.วงศธีรา สุวรรณิ น, ดร.เรื องเดช
เร งเพี ยร. การประชุ มนํ าเสนอผลงานวิ จั ยระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาแห งชาติ ครั้ งที่ 15 ณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครราชสีมา วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2552
46) "Effectively Monitoring the Performance of Integrated Process Contral
Systems under Non-Stationary Disturbances” โดย ผศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท. ตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติ International Journal of Quality, Reliability and Statistics ฉบับป 2010.
47) “มาตรวั ดทั ศนคติ : หั วใจของการวิ จั ยทางการตลาด” โดย ผศ.ดร.สิ ทธิ์ ธี รสรณ
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ ปที่ 1 ฉบับที1่ มกราคม – เมษายน 2553
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