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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

คํานํา 
 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ดําเนินการว่าด้วยเรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  มาตรา 49 “ให้มี
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการทําหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ที่ 12/2555 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 13/2555 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดทํารายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยครั้งน้ี ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและเช่ือถือได้อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกภาค
ส่วนที่ให้ความร่วมมือจนทําให้การประเมินผลงานในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินงานของมหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 
โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีการประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี โดย
มีการกําหนดการประเมินออกเป็น 8 มิติ ได้ มิติด้านการเรียนการสอน มิติด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และงานสร้างสรรค์ มิติด้านการบริการวิชาการ มิติด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติด้านการ
บริหารจัดการ มิติด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ มิติด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ผลการประเมินสรุปได้ดังน้ี 

ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงาน มิติที1่ ด้านการเรียนการสอน 
 จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมศีักยภาพในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษา
ในระดับปริญญาโท 7 หลักสูตรและปริญญาเอก 6 หลักสูตรซึ่งช่วยสนองความต้องการในการผลิต
กําลังคนระดับสูงให้แก่ ภาครัฐและภาคเอกชน 

2. มหาวิทยาลัยมแีผนยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินการด้านวิชาการอย่างชัดเจนทําให้
หน่วยงานและบุคลากรมีเป้าหมายร่วมกันดําเนินงาน 

3. คณาจารย์ให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร และรายวิชา 

4. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแม้จะไม่ครบทุก
หลักสูตรแต่เป็นการเริ่มต้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5. แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้มีมากพอในการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการ สํานัก
วิทยบริการมีการให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

6. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมในการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ทุกหลักสตูร เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ LCD บทเรียน E-Learning บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

7. มีการคิดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีวิธีดีๆ ที่มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการอยู่แล้ว เช่นการให้โควตาโดยใช้เกณฑ์ความสามารถพิเศษ การให้โควตาแก่โรงเรียนชุมชน
นักเรียนที่มีภูมลิําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

8. มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต เช่น การ
มีจิตสาธารณะ การสร้างลักษณะนิสัย การสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสาขาวิชา การริเริ่ม
สร้างสรรค์ในค้านวิชาชีพการฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน หรือการมีโอกาสได้ฝึกตนเองในโครงการ    
สหกิจศึกษา การเรียนรู้จากอาจารย์ เพ่ือน หรือจากรุ่นพ่ี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจํานวนอาจารย์ให้เพียงพอ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาในทุก

หลักสูตร 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนการรับนักศึกษา โดยมีการกําหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา ทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละคณะที่ชัดเจน  
3. มหาวิทยาลัยควรเร่ง และผลักดันการพัฒนาหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภูมิภาคอาเซียน 
4. ควรมีการวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการ

ให้ชัดเจน 
5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการให้

ทุน หรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ หรือการสรรหาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาสอนและวิจัย
ในมหาวิทยาลัย 

6. ควรมีการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 

ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงาน มิติที ่2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

 จุดเด่น 
1. ให้ความสําคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและผลติผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในส่วน

ของการฝึกอบรมพัฒนา การสนับสนุนให้เขา้ร่วมประชมุนําเสนอผลงาน 
2. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้มีการวิจัยและวิจัยเพ่ือให้ไดผ้ลงานที่ดี เช่น เงินทนุและขบวนการ

เผยแพร ่
3. มีการกําหนดเกณฑ์หรือมาตรการใหอ้าจารย์ทําวิจัยอย่างตอ่เน่ือง  โดยจัดเป็นภาระงานและสัญญา

และมีการสนับสนุนให้กําลังใจ ให้รางวัล อาจารย์ในการทําวิจัยเผยแพร่ผลงานรูปแบบตา่งๆ 
4. มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากข้ึน 

 
  ข้อเสนอแนะ 

1. มีกลยุทธ์หลักท่ีจะทําให้อาจารย์ทํางานวิจัยมากข้ึน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดใหม้กีารเชื่อมโยงการวิจัยกับภารกิจอื่นให้มากขึน้ 
3. ส่งเสริมใหม้ีทนุ  รางวัล  และการสนับสนุนให้กําลังใจให้มากข้ึน 
4. มีระบบกลไกในการดูแลคุณภาพให้มากข้ึน 
5. มีการวิจัยเป็น Theme และ Team ใหม้ากข้ึน 
6. มีการสร้าง Network ทางการวิจัยให้มากข้ึน (โดยเฉพาะกับต่างประเทศ)  
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ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่3 ด้านบริการวิชาการ 
 จุดเด่น 
 1. คณะและหน่วยงานระดับคณะ มีโครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองตามความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 3. มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ 1 แหล่ง คือ  ศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 4. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 5. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการให้กับคณะ 
 6. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ โดยมีสํานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินงานร่วมกับคณะ ศนูย์และสํานัก
ต่างๆ 
 7. โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ มีการประเมินผลสําเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบวิชาการ แบบ 3 มิติ  คอื ประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก 
 8. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการใหบ้ริการทางวิชาการ  
 9. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานท่ีจะไปให้บริการวิชาการ
ก่อน เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ 
 10.  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกฏเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ โดยจัดทํา
เป็นคู่มือการให้บริการวิชาการ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณะทุกคณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอก 
 2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณะจัดหารายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะให้มาก
ย่ิงข้ึน 
 3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้อาจารย์ได้ดําเนินงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย 
 4. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการได้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
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ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่4 ด้านทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 จุดเด่น 
 1. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรม ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม 
 3. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทําวารสารวัฒนธรรม และโครงการจัดทําฐานข้อมูลเว็บไซต์สํานักวัฒนธรรม 
 4. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  โดยจัดให้มีโครงการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลยั 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
 4. มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความตระหนักและจิตสํานึกรว่มในเรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้
เกิดข้ึนกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษยเ์ก่าและประชาชนในชุมชน 
 
ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 
 จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการบริหารจัดการทั้งองค์กรอย่าง
เข้มแข็งทั้งในด้านการการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  

2. มีการกระจายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสม  
3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา 2554 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  
4. มีการทบทวนประสิทธิผลของแผนการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์ตามตัว

บ่งช้ี 2553-2556 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและระบบส่งเสริมด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรม ของบุคลากร 
6. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ จัดให้มี

เครือข่ายการประกันคุณภาพ 
7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ และมีร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 อย่างชัดเจน 
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8. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการติดตามการใช้งบประมาณทั้งคณะวิชาและมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการจัดทํารายงานการใช้งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ยังไม่พบกระบวนการในการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในส่วนของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การรับข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) จากบุคลากร เป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้ง
องค์กร 

2. ควรมีการวิเคราะห์และดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหารายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ในคณะที่มจํีานวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง  

3. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์ตามตัวบ่งชี้ 2553-2556 ประจําปีงบประมาณ 2554นั้นพบว่า 
3.1. ยังไม่มีการรายงานผลสําเร็จของตัวช้ีวัด (KPIs) ทั้ง 12 ตัวตามเป้าประสงค์ทั้ง 3 ด้าน จึงเสนอให้

มหาวิทยาลัยต้องมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวช้ีวัดท้ัง 12 ตัวน้ีอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลให้กับ
สภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3.2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของบางโครงการ/กิจกรรมนั้น มีการวัดผลที่ไม่ชัดเจน เช่นวัดระดับ
ความสําเร็จและรายงานเฉพาะจํานวนโครงการที่ดําเนินการ เป็นต้น 

3.3. การกระจายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นั้นมหาวิทยาลัยยังคงให้ความสําคัญใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 โดยจัดสรรงบประมาณประมาณร้อยละ 90 

3.4. การเบิกใช้งบประมาณยังอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 69 โดยที่การใช้งบประมาณในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นั้นใช้น้อยละร้อยละ 30 และยังคงใช้เกินงบประมาณที่ต้ังไว้สําหรับโครงการ/กิจกรรมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

4. เสนอให้จัดทําเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ
ด้วยเพื่อให้เกิดถ่ายทอดแผนฯลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ 

5. วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่มีการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด และรายงานต่อผู้บริหาร 
 
ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเด่น 
1. คณะทุกคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนการดําเนินงานด้านการพัฒนาครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
2. มีการติดตามประเมินผลตามแผน และโครงการต่างๆ 
3. มหาวิทยาลัยมศีูนย์ศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ช้ันสูง 



ช 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

 

4. มหาวิทยาลัยมนีโยบายพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรการสอน นวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5. อาจารย์และนักศึกษามีความภาคภูมิใจในช่ือของมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย แผนการดําเนินการให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญอย่างต่อเน่ือง และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายคัดเลอืกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 

3. สนับสนุนอาจารย์ให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการเรียนการสอน 
4. พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านให้กับอาจารย์ เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง

การศึกษาของประชาคมอาเซียน 
 

ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชดําร ิ
จุดเด่น 

 1. มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักศึกษา  ประชาชน  ข้าราชการ  บุคลากร  กลุ่มเกษตรกร  
และชาวบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีได้พัฒนาความรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รู้จักการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดรายวิชาท่ีมีสาระเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ
สอดคล้องกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้แก่ วิชาตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท  ใน
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จัดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน เพ่ือสร้างจิตสํานึก เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    
 3. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ในการ
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินงานในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน และชุมชน  
 4. มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 1 ศูนย์  สถานีย่อย  9  สถานี ได้แก่  
สถานีน้ําหมักชีวภาพ  สถานีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  สถานีธนาคารต้นไม้   สถานีแปรรูปสมุนไพร  สถานีเห็ด  
สถานีดิน  สถานีปุ๋ย  สถานีขยะและแก๊สชีวภาพ  และสถานีไบโอดีเซล   เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับ
บุคลากร  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและมีส่วนในการดําเนินงานสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรับรู้และร่วมแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถ่ินให้กับ
นักศึกษา  

2. ควรมีโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน ในการขยายการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการขยายผลการจัดการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้สู่โรงเรียนและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
 

ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่8 ด้านการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ 
จุดเด่น 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก

เครือข่ายในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสาํคัญในการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กับมหาวิทยาลัย/ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบมากขึ้น 
2. ควรมีการสรุปผลการดําเนินการในการทําความร่วมมอืกับเครือข่ายต่าง ๆ ในแต่ละด้าน (เช่น ด้าน

ประกันคุณภาพ ด้านการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษา (กรณีการทํา MOU กับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ เป็นต้น) 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  
1. การวิเคราะห์การดําเนนิงานของคณะครุศาสตร ์
จุดเด่น 

1. การนําองค์กร คณะครุศาสตร์กําหนดแผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยโดยปรัชญาได้เน้นความเป็นครูดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรมนําชุมชนพัฒนา ซึ่งได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงสุดเป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็น
สถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

2. มีระบบการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจดีมาก มีคู่มือดําเนินการในบางพันธกิจทําให้มองเห็นขั้นตอนการ
ทํางาน สามารถสื่อความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในและภายนอกได้ดี ซึ่งถ้าได้จัดทําเป็นคู่มือ  ที่มีรายละเอียดใน
แต่ละกิจกรรมจะดีมาก 
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3. คณะมีจุดเน้นด้านการผลิตบัณฑิต จึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

4. คณะจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และรักษาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ โครงการค่ายคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ค่ายปฐมวัยจัดให้กับ
พ่อแม่ผู้ปกครองในโรงเรียนวัดศรีสโมสร ฯลฯ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

5. คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญด้านการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการของนักวิจัยระดับคณะ มีการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

6. ผู้บริหารและทีมงานมีภาวะผู้นํา มีพลังการทํางานด้วยความมุ่งมั่นจึงเป็นการรวมพลังท่ีดีทั้งในคณะครุ
ศาสตร์และประสานความร่วมมือกับคณะอ่ืนๆ ได้ดี เกิดการรวมพลังและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางาน 

7. คณะให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอนโดยมีคู่มือและการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชาในแต่ละหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระ มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

8. ผลการบริหารของคณะทําให้คณะมีความก้าวหน้าสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จบการศึกษามี
จํานวนที่ตกค้างน้อยมาก เว้นแต่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยังอยู่ในกระบวนการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะครุศาสตร์มีอาจารย์ 41 คนบุคลาการสายสนับสนุน    16 คน 
จากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,629 คน สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา คือ 1 : 40 จึงยังไม่ได้สัดส่วน 1 : 25 
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะควรวางแผนอัตรากําลังอาจารย์ในระยะยาวและพยายาม
จัดเสริมอัตราให้เหมาะสมกับโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน และให้ได้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

2. อาจารย์มีภาระงานมากเพราะมีชั่วโมงสอนมาก ถ้าเป็นไปได้ควรจะลดช่ัวโมงสอนเพื่อให้อาจารย์มีโอกาส
ไปสร้างสรรค์งานวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนเป็นการทดแทนอัตราเกษียณของ
อาจารย์ 

3. คณะควรมีการวางแผนบริการวิชาการตลอดปี ทั้งการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน คิดค่าตอบแทน 
และควรเพ่ิมบริการวิชาการในส่วนที่คิดค่าตอบแทนเพ่ือเป็นรายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย 

4. คณะควรเสนอมหาวิทยาลัยให้รับนักศึกษาให้พอเหมาะกับจํานวนอาจารย์และทรัพยากรของคณะ 
5. ในการรับนักศึกษาครูเข้ามามากตามนโยบาย จึงต้องเข้มงวดเรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่จะจบในอนาคต 

เพราะสถาบันผลิตครูจะผลิตครูในช่วงอนาคตจํานวนมากพร้อมกัน แต่จํานวนอัตรารับคงมีจํากัดและอัตราบรรจุ
ส่วนใหญ่จัดให้กับนักศึกษาในโครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่ของรัฐบาล 

6. คณะควรจัดสอนเสริมความรู้พ้ืนฐานโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน ภาษาเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

7. คณะควรเร่งพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสตูรตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
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2. การวิเคราะห์การดําเนนิงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จุดเด่น 

1. คณะได้กําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. คณะเปิดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาภาคปกติ 

1,598 คน ภาคพิเศษ 590 คน รวมทั้งสิ้น 2,188 คน ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย 
สําหรับโปรแกรมเด่นที่มีนักศึกษาเลือกเรียนมาก คือ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา นิติศาสตร์ 
และศิลปกรรม 

3. คณะให้ความร่วมมือและได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ จาก
คณะอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัย 

4. คณะได้ผลการประเมินในปี 2553 จาการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาพัฒนาปรับปรุงคณะโดยต้ัง
คณะทํางานมาศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
ของคณะในปีงบประมาณ 2554 

5. ด้านการบริการวิชาการซึ่งคณะมีนโยบายและแผนปฏิบัติการทํางานร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เช่น การให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ คณะอ่ืนๆ การร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
ตามความต้องการของหน่วยงานโดยใช้งบประมาณของคณะ งบประมาณของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนหา
รายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย จํานวน 14 โครงการ 

6. ด้านการวิจัย คณะมียุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การทําวิจัยที่ชัดเจน ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะ
งานวิจัย การฝึกนักวิจัยหน้าใหม่ คณะมีเว็ปไซต์ที่ทันสมัยเอ้ือต่อการค้นคว้าการทําวิจัยและคณะได้จัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์ได้ทํางานวิจัยเพ่ือนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

7. คณะให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตรและรายวิชา และดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา เพ่ือนําผลการประเมินของนักศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
ในครั้งต่อไป 

8. คณะมีนโยบายในการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้ความสําคัญต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมและการท่องเที่ยว และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม
ประเพณี ศาสนา ตลอดจนให้การอบรมทางนาฏศิลปและดนตรี 

9. ภาวะผู้นําของทีมงานค่อนข้างดี มีการทํางานเป็นทีมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและคณะ
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรเร่งและผลักดันการพัฒนาหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภูมิภาคอาเซียน 
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2. ควรเร่งการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการบริหารงานในอนาคตที่ต้องมีการแข่งขันทั้งเร่ืองทักษะทาง
ภาษาและหลักสูตรใหม่ 

3. อาจารย์มีภาระงานมากเพราะมีช่ัวโมงสอนและจํานวนโปรแกรมมาก ตลอดจนให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ถ้าเป็นไปได้ควรจะลดชั่วโมงสอนเพ่ือให้อาจารย์มีโอกาสสร้างสรรค์
งานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือให้อาจารย์ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึนเป็นการทดแทนอัตราเกษียณของ
อาจารย์ 

4. ควรบูรณาการและมีความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกันกับท้องถ่ิน นักศึกษาและอาจารย์ให้เพิ่มข้ึน เพ่ือ
การกําหนดโจทย์วิจัย การดําเนินโครงการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาท้องถ่ินที่ชัดเจน 

5. คณะควรมีการวางแผนบริการวิชาการตลอดปี ทั้งการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน และ
ควรเพ่ิมการบริการวิชาการในส่วนที่คิดค่าตอบแทนเพ่ือเป็นรายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
3. การวิเคราะห์การดําเนนิงานของคณะวิทยาการจัดการ 
จุดเด่น 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน โดยพัฒนาร่วมกับบริษัทที่มีช่ือเสียง  
2. สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ ผ่านความสัมพันธ์กับเครือข่ายสถาน

ประกอบการท่ีสร้างข้ึน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษา 
3. ให้ความสําคัญในการจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่าสม่ําเสมอ 
4. การบริการวิชาการสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
5. ดําเนินงานตามพันธกิจอย่างครบถ้วน 
6. บุคลากรมีความร่วมมือและดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
7. คณบดีเป็นผู้นําที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และเป็นที่ช่ืนชมจากบุคลากร มีความมุ่งมั่นในการนํา

คณะวิทยาการจัดการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
2. พัฒนาภาพลักษณ์ของคณะและหลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

 
4. การวิเคราะห์การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จุดเด่น 

1. เป็นที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้ังแต่เริ่มก่อต้ังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2475 โดยเริ่มต้นมีฐานะเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ 

2. คณะมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
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3. มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 74 คน ในจํานวนน้ีมีผู้จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.62 

4. มีบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ จํานวน 21 คน จาก 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.38 

5. มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา 
6. ได้รับงบประมาณ/ทุน เพ่ือสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 3, 

398,900.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงินสนันสนุนต่ออาจารย์ จํานวน 57,591.52 บาท โดยได้คะแนนเมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน กพร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้คะแนนเท่ากับ 
5 

7. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 เปรียบเทียบ
กับคะแนนเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน กพร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้คะแนนเท่ากับ 5 

8. มีการเผยแพร่งานวิจัยเป็นจํานวนมากและกว้างขวางข้ึน โดยมีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติจํานวน   2 
เร่ือง ระดับชาติจํานวน 7 เร่ือง 

9. มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพภายในระดับเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.33 
10. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จํานวน 50 

โครงการ 
11. ได้ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน 
12. มีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ และให้อาจารย์นําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
13. มีโครงการบริการวิชาการตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 โครงการ 
14. มีโครงการเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 7 โครงการ 
15. ได้ดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เร่ืองภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมในคณะให้ราบร่ืน จัดบรรยากาศ

การเรียนรู้และเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเน้น
การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย คือ Green University  

16. มีการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งสนับสนุนและสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ 

17. มีการให้บริหารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
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18. มีโครงการที่ส่งเสริมสืบสานในอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ และควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายให้มาก
ที่สุด 
 2. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 3. ควรมีการหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการให้เพ่ิมมากข้ึน 
 4. ควรมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างองค์ความรู้ ในงาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
5. การวิเคราะห์การดําเนนิงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรของคณะเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชน ทําให้บัณฑิตที่จบจากคณะมีงานทํา 
2. มีความโดดเด่นในงานด้านเซรามิค มผีลงานที่เป็นที่ยอมรบัและได้รางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่อาเซียน 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 
3. จัดทําแผนปฏิบัติงาน การทําโครงการ/กิจกรรมใหม้ีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมีการติดตาม

อย่างสมํ่าเสมอ 
 

6. การวิเคราะห์การดําเนนิงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จุดเด่น 

1.  มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการค่อนข้างสูง คือ รศ. จํานวน 3 คน และ ผศ. จํานวน 16 คนคิดเป็นร้อย
ละ 62.50 

2. มีหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร 
3. มีนโยบายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ อุดมศึกษาและเมื่อเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
5. มีโครงการตามแนวพระราชดําริ 
6. อาจารย์ในคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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7. มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.35 
และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่คะแนนเฉลี่ย 4.30 

8. มีระบบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อหลายรูปแบบ 
9. มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จํานวน 11 โครงการ 
10. มีการติดตามและประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยนําผลการประเมินไปปรับปรงุหรือพัฒนากิจกรรมในปี

ต่อไป 
11. ได้ดําเนินจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ได้แก่ ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม 

ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug)  
12. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน 
13. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.18 

โดยเฉพาะอาจารย์เข้าสอนสม่ําเสมอและตรงต่อเวลา 
14. นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
15. มีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม  
16. มีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัย โดยมีงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจํานวน 

310,000.00 บาท และมีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ 3 เร่ือง และระดับชาติ 2 เรื่อง 
17. จัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามท่ีกําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และตรงตามกับความ

ต้องการของชุมชนหรือหน่วยงาน 
18. มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้จัดกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเน่ือง 
19. ดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เรื่องภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตาม

จุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University 
20. มีการให้บริหารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
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21. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทุกกระบวนการบริหาร 
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์การอ่ืนในต่างประเทศและควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายให้มาก

ที่สุด 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
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4. ควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
5. ควรสนับสนุนและจัดหางบประมาณเพื่อให้อาจารย์ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการสร้างและพัฒนาองค์กร

ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
7. การวิเคราะห์การดําเนนิงานของวทิยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
 จุดเด่น 
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3. เช่ือมโยงการสอนกับงานวิจัยการบริการวิชาการให้มากข้ึน 
4. จัดประชุมอบรมในลักษณะ Training ให้มากข้ึน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา           

ต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ             
จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันต้ังอยู่ที่ เลขที่ 153 
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

สถานศึกษาแห่งน้ีได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดี
ตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหน้าช่ือตามความเหมาะสมดังน้ี 

1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ต้ังปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน 

กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพ้ืนที่ 294 ไร่ 3 งาน            
72 ตารางวา 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 

“สถาบันราชภัฏ” 
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนช่ือเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลง            

พระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี” ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

 
1.1.1 การแบ่งส่วนราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีส่วนราชการต่าง ๆ ดังน้ี 
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หน่วยงานท่ีจัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
1. สํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. คณะครุศาสตร์ 
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8. คณะวิทยาการจัดการ 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
หน่วยงานท่ีจัดต้ังโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
1. กองวิเทศสัมพันธ์ 
2. สํานักจัดการสิทธิประโยชน์ 
3. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. ศูนย์ภาษา 
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
8. โครงการจัดต้ังวิทยาลัยอุษาคเนย์  (ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว) 
9. โครงการจัดต้ังวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ศูนย์จัดการศึกษา

 กรุงเทพมหานคร) 
10. โรงเรียนสาธิต 
11. สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 
1.1.2 ปรัชญา 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นําท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
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1.1.3 วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบัน 

อุดมศึกษาช้ันนํา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
 
1.1.4 พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังน้ี 
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูงทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ 
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปน้ี 

1.  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่                 
ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ
แสวงหาแนวทาง  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 1.1.5 เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและ

คุณธรรม เพ่ือรับใช้สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 2 บูรณาการทางวิชาการท้ังศาสตร์และศิลป์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 1.1.6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 เชิงบูรณาการ 

กลยุทธ์การดําเนนิงาน 

• การสร้างความร่วมมือจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ
การให้บริการวิชาการ 

• การแสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ สําหรับส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กร
ต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง 

• การส่งเสริมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
บัณฑิต 

• การปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ

สูงสุด 
กลยุทธ์การดําเนนิงาน 

• การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

• เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเข้าศกึษาให้แก่ผู้เรยีน 

• ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา 

• การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในเขตภูมิภาค
อุษาคเนย์ 

• กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์สําหรับบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้ได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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• กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์สําหรับบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้ได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

• การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

• การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ธํารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชน ท้องถิ่น 
กลยุทธ์การดําเนนิงาน 

• สํารวจความต้องการ คาดหวังด้านการให้บริการวิชาการ 

• การวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน สังคม 

• การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหา
ในชุมชนเป็นฐาน 

• จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• ส่งเสริมและพัฒนาครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

• การส่งเสริมภูมปัิญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

• การประชาสัมพันธ์ เผยแพรผ่ลงานและสรา้งการรับรู้ถึงศักยภาพและ
ผลงานทางวิชาการ 

• พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานวิชาการและนวัตกรรมเชิง
พัฒนาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการ  
    ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

    กลยุทธ์การดําเนนิงาน 

• การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ และการเข้าสู่ตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่
ละสายงาน 

• การสร้างจรรยาบรรณ วัฒนธรรมการเป็นมอือาชีพทางด้านการ
อุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั 

• การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกํานด
แผนปฏิบัติงานประจําปี และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

• การจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง
บุคลากร 

• การพัฒนานวัตกรรมการทํางานตามภารกิจหน้าและนวัตกรรมการ
บริหารคุณภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและมี
                 ธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์การดําเนนิงาน 

• การปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เ อ้ือต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์
และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

• การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการ
จัดความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
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• การเสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพ่ิมรายได้จากแหล่ง
รายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม 
        ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 
   กลยุทธ์การดําเนนิงาน 

• การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภูมิทัศน์ภายในให้เ ป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมี
สุนทรียภาพ 

• การพัฒนาองค์กรตัวอย่างแห่งความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอ่ืน 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

 

 1.1.7 ค่านิยมหลัก 
V  :  Visionary      เป็นผู้รอบรู้ 
A  : Activeness      ทํางานเชิงรุก ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
L  :  Like to learn      สนใจใฝ่เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง 
A  : Adaptive      ปรับตัวได้ดี พร้อมนําการเปลี่ยนแปลง 
Y  : Yields       สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  : Acceptance and Friendliness    เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 

 
1.1.8 ข้อมูลพื้นฐาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย
ข้อมูลดังน้ี 
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ตารางที่ 1.1 จํานวนข้าราชการและบคุลากรสายวิชาการ จําแนกตามหน่วยงาน 
 
ลําดบั
ที่ 

หน่วยงาน รวมทั้งหมด คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ศ. รศ. ผศ. 

1 คณะครุศาสตร ์
41  24 17  3 10 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

91 6 78 7  3 12 

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

74  58 16  3 18 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

34  31 3  4 8 

5 คณะวิทยาการจัดการ 

58 1 45 12  2 19 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

16  13 3  3 7 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

10  3 7 3   

8 ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 8  5 3    

9 ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 12  9 3  1 1 

10 โรงเรียนสาธิต 

45 34 11     

รวม 389 41 277 71 3 19 75 
 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
 
ตารางที1่.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ จําแนกตามคุณวุฒิและหน่วยงาน 
 

ลําดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 คณะครุศาสตร์ 8 5 3  16 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 12 1  22 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 11 4  32 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 9 1  17 
5 คณะวิทยาการจัดการ 9 9 1  19 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 6 1  13 
7 สํานักงานอธิการบดี    1 1 

 
7.1  กองกลาง 75 35 11  121 

 
7.2  กองนโยบายและแผน  4 3  7 

 
7.3  กองพัฒนานักศึกษา 6 8 5  19 

8 หน่วยตรวจสอบภายใน  3   3 
9 บัณฑิตวิทยาลัย  3 6  9 
10 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 10 3  14 
11 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 4 2  7 
12 สํานักสิทธิประโยชน์ 36 14 1  51 
13 สํานักศิลปวัฒนธรรม  2 1  3 
14 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 16 4  27 
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา  3 3  6 



9 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

   ตารางที1่.2 จํานวนบคุลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิและหน่วยงาน (ต่อ) 
 

ลําดับ
ที่ 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

16 ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  11 18   29 
17 หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์ 4 3   7 
18 หน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์  4 1  5 
19 ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว  16 8 1  25 
20 ศูนย์คอมพิวเตอร์  2 1  3 
21 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  1   1 
22 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  7 2  9 
23 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  2 1  3 
24 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  1 2  3 
25 งานวิชาศึกษาทั่วไป  3   3 
26 โรงเรียนสาธิต 16 5 1  22 
27 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยสหวิทยาการฯ   12 3  15 
28 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยอุษาคเนย์  8   8 

รวม 229 228 62 1 520 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
 
ตารางที่ 1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหน่วยงานและสถานภาพ 
 

ลําดับ
ที่ 

หน่วยงาน 

สถานภาพ 

รวม 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง   
ประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าท่ี
ประจํา 

ตามสัญญาจ้าง 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

1 คณะครุศาสตร์ 1 1  6 1 7 16 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 1 7 3 7 22 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 

 
16 3 10 32 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
  

9 
 

7 17 
5 คณะวิทยาการจัดการ 1 

 
1 8 

 
9 19 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 
 

4 2 5 13 
7 สํานักงานอธิการบดี 1 

     
1 

 
7.1  กองกลาง 1 20 7 30 4 59 121 

 
7.2  กองนโยบายและแผน 1 

  
6 

  
7 

 
7.3  กองพัฒนานักศึกษา 2 

  
10 1 6 19 

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 
   

3 
  

3 
9 บัณฑิตวิทยาลัย 

   
5 4 

 
9 

10 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 4 2 7 
  

14 
11 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 1 

 
3 2 

 
7 

12 สํานักสิทธิประโยชน์ 
  

1 2 
 

48 51 
13 สํานักศิลปวัฒนธรรม 

   
3 

  
3 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหน่วยงานและสถานภาพ (ต่อ) 
 

ลําดับ
ที่ 

หน่วยงาน 

สถานภาพ 

รวม 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง   
ประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าท่ี
ประจํา 

ตามสัญญาจ้าง 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

14 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1  20  5 27 
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

  
5 

  
6 

16 ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  
 

10 1 10 4 4 29 
17 หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์ 

   
3 

 
4 7 

18 หน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์ 
   

5 
  

5 
19 ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว  

   
9 

 
16 25 

20 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  

1 2 
  

3 
21 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

    
1 

 
1 

22 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
    

9 
 

9 
23 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

   
3 

  
3 

24 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชน
  

1 1 1 
 

3 
25 งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 
2 

 
1 

  
3 

26 โรงเรียนสาธิต 
 

2 
 

10 1 9 22 
27 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยสหวิทยาการฯ 

   
15 

  
15 

28 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยอุษาคเนย์ 
   

8 
  

8 

รวม 15 47 15 211 36 196 520 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.4 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอน ประจําปีการศกึษา 2554 
 
• ระดับปริญญาตรี 

 
ลําดับท่ี หลักสูตรท่ีเปิดท้ังหมด  ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

  1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี) 
       -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
       -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
       -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
       -  แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 

       -  แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
     -  แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

  2. เทคโนโลยีเซรามิกส์ 
  3. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  4. เคมีอุตสาหกรรม 
  5. เทคโนโลยีชีวภาพ 
  6. วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
  7. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  11. คหกรรมศาสตร์ 
  12. วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 
  13. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  14. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
  15. เทคโนโลยีการผลิตพืช 
  16. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

  
17. เกษตรศาสตร์ 
     -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
     -  แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

• ระดับปริญญาตรี 
 

ลําดับ หลักสูตรท่ีเปิดท้ังหมด 

 
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  18. วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 
3 ครุศาสตรบัณฑิต 
  19. ภาษาอังกฤษ 
  20. คณิตศาสตร ์
  21. วิทยาศาสตร์ 
  22. การศึกษาปฐมวัย 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  23. นิเทศศาสตร์ 
  24. การจัดการท่องเท่ียว 
  25. ดนตรีสากล 
  26. ศิลปะการแสดง 
  27. ภาษาอังกฤษ 
  28. ศิลปกรรม 
  29. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  30. ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 

  31. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
       -  แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและท้องถ่ิน 
       -  แขนงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

  32. สารสนเทศศาสตร์ 
  33. จิตวิทยา 
  34. การพัฒนาชุมชน 
  35. การจัดการการบนิ 
  36. การบริการในอุตสาหกรรมการบิน 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

• ระดับปริญญาตรี 
 

ลําดับ หลักสูตรท่ีเปิดท้ังหมด 

 
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  37. การจัดการท่ัวไป 
  38. การบริหารธุรกิจ 
       -  แขนงวิชาการตลาด 
       -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  

     -  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
     -  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     -  แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม 
     -  แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

  39. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  40. การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
  41. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
6 บัญชีบัณฑิต 
  42. การบัญชี 
7 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  43. เศรษฐศาสตร์ 
8 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  44. รัฐประศาสนศาสตร์ 
  45. การปกครองท้องถ่ิน 
9 นิติศาสตรบัณฑิต 
  46. นิติศาสตร์ 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
  47. การจัดการท่ัวไป 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

• ระดับปริญญาโท 
 

ลําดับท่ี หลักสูตรท่ีเปิดท้ังหมด 
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  1. วิทยาศาสตรศึกษา 
  2. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
  3. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  4. การบริหารการศึกษา 
  5. หลักสูตรและการสอน 
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  6. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
  7. การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ 
4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  8. บริหารธุรกิจ 
5 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  9. รัฐประศาสนศาสตร์ 
  10 การจัดการเพื่อความมั่นคง 
  11. การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
 
• ระดับปริญญาเอก 

ลําดับท่ี 
หลักสูตรท่ีเปิดท้ังหมด 

ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 
1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  1. การบริหารการศึกษา 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  2. หลักสูตรและการสอน 
  3. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
  4. นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
3 บริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต 
  5. บริหารธุรกิจ 
4 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  6. รัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.5 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาภาคปกติ - ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2554 
 

คณะ / ศูนย ์
ภาคปกต ิ

รวม 
ภาคพิเศษ 

รวม 
รวม

ทั้งหมด ช ญ ช ญ 
คณะครุศาสตร ์ 220 1,401 1,621 

   
1,621 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 652 946 1,598 355 235 590 2,188 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 453 470 923 130 60 190 1,113 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 57 106 163 

   
163 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 401 85 486 527 37 564 1,050 
คณะวิทยาการจัดการ 489 1,370 1,859 431 1,097 1,528 3,387 
ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 106 138 234 352 530 882 1,116 
ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 89 84 173 151 153 304 477 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มหาวิทยาลัย)  66 118 184 49 43 92 276 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  (ศูนย์ฯ สระแกว้)   

  
 99 54 153 153 

โครงการจัดการศึกษาสาํหรับผูบ้ริหาร 
  

 64 38 102 102 
หน่วยให้บรกิารทางการศึกษาเซียร ์

  
 101 294 395 395 

หน่วยให้บรกิารทางการศึกษาแก่งคอย 
  

 19 33 52 52 
หน่วยให้บรกิารทางการศึกษากบินทร์บุรี    

  
 40 51 91 91 

หน่วยให้บรกิารทางการศึกษาเอกศาสตร์ 
  

 96 248 344 344 

รวม 2,533 4,718 7,241 2,414 2,873 5,287 12,528 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 
 
 

ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 623,450,000 บาท โดยจําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
จํานวน 303,450,000 บาท เงินงบประมาณที่เป็นเงินรายได้จํานวน 320,000,000 บาท โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภทงบประมาณ ดังมีรายละเอียดตาม ตารางที่ 1.6  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 
 

ตารางที่ 1.6 ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามประเภทงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ประเภท จํานวนเงิน 

  งบประมาณแผ่นดิน 303,450,000 

  งบประมาณรายได้ 320,000,000 

รวม 623,450,000 
 

ตารางที่ 1.7 ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามผลผลิต ประจําปีงบประมาณ  
                พ .ศ.  2554 (งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายได้) 
 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 2554 

 ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 222,916,900 

 ผู้สําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 328,728,500 

 ผลงานการให้บริการวิชาการ 27,025,000 

 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,010,000 

 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 21,384,600 

 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี 

22,385,000 

รวม 623,450,000 
 

ตารางที่ 1.8 ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
           พ.ศ.  2554  (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้)  
 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 

 งบบุคลากร               142,383,600  

 งบดําเนินงาน               144,457,500  

 งบลงทุน                 95,730,100  

 งบเงินอุดหนุน               111,125,800  

 งบรายจ่ายอ่ืน               129,753,000  

รวม             623,450,000  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.9 ตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้และรายได้จัดเก็บได้จริง ประจําปีงบประมาณ 2554 
 

 

จํานวนนักศกึษาคงอยู่ ประมาณการรายได้

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม บกศ. กศ.พิเศษ รวมรายได้

1 คณะครุศาสตร์         1,001              -           1,001            400            100            500         1,376 10,564,150      2,400,000        12,964,150        10,371,320       

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         1,376            515          1,891            490            160            650         2,379 16,669,700       7,982,560        24,652,260        19,721,808       

3 คณะวิทยาการจัดการ         1,983          1,614         3,597            455            365            820         4,212 20,835,800     20,409,680      41,245,480       32,996,384      

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            890            233          1,123            345            245            590         1,566 10,564,150      3,743,680        14,307,830       11,446,264       

5 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม            633             921         1,554            170            170            340         1,809 6,630,875        17,072,000       23,702,875       18,962,300      

6 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร            145                3            148            100              75            175            279 1,834,000        301,920            2,135,920          1,708,736        

7 บัณฑิตวิทยาลัย              59            580            639              90            370            460            984 1,776,000        29,835,200      31,611,200        25,288,960      

8 ศูนย์จัดการศกึษา กทม.            225         1,026          1,251              -              290            290         1,469 2,388,000       20,852,960      23,240,960       18,592,768       

9 ศูนย์จัดการศกึษาสระแก้ว             196            294            490              -              120            120            580 2,359,600        6,711,680         9,071,280          7,257,024        

10 ศูนย์ให้การศกึษาเซยีร์            744            744            480            480         1,104 16,885,760       16,885,760        13,508,608      

11 ศูนย์ให้การศกึษาเอกศาสตร์            706            706            120            120            796 13,536,320      13,536,320       10,829,056      

12 ศูนย์ให้การศกึษาแก่งคอย             113             113              -                -               113 1,656,640         1,656,640          1,325,312         

13 ศูนย์ให้การศกึษากบินทร์บุรี            218            218              -                -              218 4,317,280        4,317,280         3,453,824       

14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ            134            647            781            107            370            477          1,139 8,304,000       60,333,600      68,637,600       54,910,080      

15 โครงการ Executive              86              86              -                86 4,646,400        4,646,400         3,717,120         

16 โรงเรียนสาธติ              -                -                -   23,902,940      23,902,940       19,122,352       

6,642      7,700      14,342    2,157      2,865      5,022      18,109     105,829,215     210,685,680     316,514,895      253,211,916      

หมายเหตุ ขอตั้งงบประมาณสําหรับปี 2554 82,000,000     170,000,000    252,000,000    

1. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาคงอยู ่คํานวณจากจํานวนนักศึกษาจรงิ ปี 1-3 ของปี กศ. 2553 โดยคิดรายได้คาดหมายเต็มปี (บกศ. 2 ภาคเรยีน กศ.พิเศษ 3 ภาคเรยีน)

2. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีกศ. 2553 คํานวณจากจํานวนนักศึกษาจรงิ ปี 4 ของปี กศ. 2553 โดยคิดรายได้คาดหมายเต็มปี (บกศ. 1 ภาคเรยีน กศ.พิเศษ 1 ภาคเรยีน)

3. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาใหม่ที่ผลการรับเป็นไปตามแผนการรับในปีที่ผ่านมา คํานวณจากรอ้ยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับและรายได้คาดหมายไม่เต็มปี (บกศ. 1 ภาคเรยีน กศ.พิเศษ 2 ภาคเรยีน)

4. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาใหม่ที่ผลการรับไม่เป็นเป็นไปตามแผนการรับในปีที่ผ่านมา คํานวณจากรอ้ยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับและรายได้คาดหมายไม่เต็มปี (บกศ. 1 ภาคเรยีน กศ.พิเศษ 2 ภาคเรยีน)

ลําดับที่ หน่วยรายได้
แผนการรับ จํานวน

น.ศ.ที่ใช้
งบประมาณ 80%
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.10 ตารางแสดงรายละเอียดประมาณการรายได้และงบประมาณรายได้ที่จัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2554 
 

แหลง่รายได้/กองทุน
งบประมาณที่ได้รับ

 ปี 2553

ประมาณการ

รายได้ปี 2554

งบประมาณรายได้

 ที่ขอตั้งปีพ.ศ. 2554

งบประมาณที่ได้

จัดสรรในปีพ.ศ. 2554

รอ้ยละของ

งบประมาณรวม

รายได้งบประมาณแผ่นดิน 270,000,800   303,450,000     48.67          

รายไดก้ารจัดการศึกษา 250,960,000   316,514,895  252,000,000   232,360,000     37.27           

รายไดทุ้นอุดหนุนการวจิัยจากภายนอก 10,000,000     10,000,000   10,000,000     10,000,000       1.60             

รายไดเ้งนิอุดหนุนการให้บริการวชิาการ 10,000,000     20,000,000   20,000,000     20,000,000       3.21             

รายไดก้ารจัดการสิทธิประโยชน์ 35,000,000     38,000,000   38,000,000     38,000,000       6.10             

กองทุนพัฒนาบุคลากร 13,600,000     12,600,000       2.02            จัดตามระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5% ของรายได้จัด ก.ศ.

กองทุนวิจัย 5,440,000      5,040,000         0.81             จัดสรรตามระเบียบกองทุนวจิัย 2 % ของรายได้จัด ก.ศ.

กองทุนพัฒนานักศึกษา 2,000,000      2,000,000         0.32            จัดสรรตามระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา

เงนิคงคลังรายไดม้หาวทิยาลัย 109,000,000   -             

รวม 706,000,800   384,514,895 320,000,000   623,450,000     100.00          

หมายเหตุ

กันเงินที่เหลือไวเ้ป็นเงินทุนสํารองเพื่อการพัฒนา 20 %

จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการวจิัย 10% 

จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการบรกิารวชิาการ 10% 

จัดสรรตามรายจา่ยจรงิในการดําเนินงาน
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.11 ตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.12 ตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบาํรุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.13 ตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบการศึกษาเพื่อปวงชน ประจําปีงบประมาณ 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1.14 ตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณโดยรวมที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง ประจําปีงบประมาณ 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

1.2 ความเป็นมาของการประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 

สืบเน่ืองจากข้อกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่ประกอบไปด้วย 2 มาตรา คือ มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการ            
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย และมาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ            
ใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย โดยจะต้อง 

1. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และ
คณบดี ประกอบการประเมินผลงาน 

2. มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณะและคณบดี พร้อมเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

นอกจากน้ี การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยังได้กําหนดให้ส่วนราชการ
ปรับระบบการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยส่วนราชการ
ต่างๆ จะต้องทําการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของส่วนราชการ                
อันประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก และกลยุทธ์การดําเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีในการ
ดําเนินการตามกรอบแนวทางข้างต้น หน่วยงาน ส่วนราชการจะต้องนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภา รวมทั้งนําประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงที่สังกัด ที่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการ มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เสนอให้หน่วยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการในแต่ละรอบปี มากําหนดเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือขอต้ัง หรือจัดสรรงบประมาณที่ได้รับและดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่กําหนดไว้ รวมท้ังจัดให้มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน             
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามแผนงานที่กําหนด 

ในแต่ละปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการ
ดําเนินงานภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ว่า 
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นําท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี”  โดยถือว่าเป็นการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยแห่งน้ีให้เป็นความหวังของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชน และท้องถิ่นที่ต้องการ           
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดินฟ้ืนฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่งคงย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
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และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามเจตนารมณ์ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย จัดเป็นเคร่ืองมือทางการบริหาร
อย่างหน่ึงสําหรับองค์กร ที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนา การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กร
ของทีมผู้บริหาร ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ดังน้ัน การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลมหาวิทยาลัยน้ัน จําเป็นต้องเช่ือมโยงผลงานของคณะและหน่วยงานสนับสนุน             
บางหน่วยงานมาเป็นส่วนหน่ึงเพ่ือบ่งช้ีผลสําเร็จของงานโดยรวม รวมทั้งสร้างการมีการส่วนร่วมจาก
บุคคลากรภายในองค์กรที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการ
เช่ือมโยง และสะท้อนให้เห็นผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความสําเร็จ
และข้อเสนอแนะที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถดําเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ต้ังไว้ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ 
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสามารถปฏิบัติได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ สอดรับกับธรรมาภิบาลของ              
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา18(2) มาตรา 94 และ มาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ให้ดําเนินโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2553 เพ่ือให้ได้ข้อมูล
อันเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป 
 

1.2.1 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะ 
2. เพ่ือประเมินบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี คณบดีในการดําเนินงานตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัย  
3. เพ่ือประเมินบทบาทหน้าที่ของคณบดีในการดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และคณะ 
 
 1.2.2 ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย คณะ และอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคร้ังน้ี ได้ดําเนินการข้ึนภายใต้ข้อกําหนด                       
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้กําหนดประเด็นในการประเมินโดยแยก 
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การประเมินมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 8 มิติ 
ดังน้ี 

มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน 
มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
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มิติที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติที่ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ส่วนที่ 2 การประเมินคณะ และคณบดี ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 8 มิติ ดังน้ี 
มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน 
มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
มิติที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติที่ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
1.2.3 รูปแบบการประเมิน 

 การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะเพ่ือให้ได้คําตอบเก่ียวกับ
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน และจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินตามพันธกิจแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จะดําเนินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบการ
ประเมินผลผลสรุป (Summative Evaluation) ของผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา 
โดยเป็นการพิจารณาข้อมูลผลการดําเนินงานในภาพรวมใน 2 ส่วน คือ  

1) การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี ในฐานะผู้บริหารองค์กร โดยพิจารณา
ผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรทั้งส่วนของผลสัมฤทธ์ิภายในและภายนอก 

2) การประเมินผลงานของคณะ และคณบดี ในฐานะองค์กรภายใต้โครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
1.2.4 วิธีการและเครื่องมือในการประเมิน 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการจัดทํากรอบการประเมิน จัดทําเคร่ืองมือและกําหนดข้ันตอน กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
คณะ และคณบดี 

3. วิธีประเมินใช้วิธีการเชิงประมาณและคุณภาพ  
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4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยแบบสอบถามจากอาจารย์ บุคลากรและการสัมภาษณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า   

5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี 

6. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
นําเสนอผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
นํา เสนอผลการ ติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผลงานของมหา วิทยาลั ยและอธิ การบดี                     
ต่อ สภามหาวิทยาลัย 

 
1.2.5 เครื่องมือ  

1. การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี รายงานการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก รายงานประจําปี 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร ฯลฯ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิการบดี คณะ และคณบดี 

3. แบบสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4. แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า   
 

1.2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้รายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ 
2. ได้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะ 
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บทที่ 2  
ผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลมหาวิทยาลัย 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยได้รวบรวม และ
ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูล
สารสนเทศมหาวิทยาลัย ผลการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ 
ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ศิษย์เก่า  
 การประเมินผลในครั้งน้ี ได้แบ่งออกเป็น 8 มิติ ได้แก่ มิติด้านการเรียนการสอน มิติด้านการ
วิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ มิติด้านการบริการวิชาการ มิติด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติ
ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ มิติด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติด้านการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ และมิติด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
คณะกรรมการได้ประเมินตามมิติทั้ง 8 มิติ ผลการประเมินมีดังน้ี 

 

มิติที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 
 1.จํานวนนักศกึษาปีการศึกษา 2554  
ตารางที่  1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาปัจจุบัน ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554 
 

ลําดับที่ คณะ/ศูนย์ 
ภาคปกติ รวม ภาคพิเศษ รวม 

รวมทั้งสิ้น ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญ
าตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

1 คณะครุศาสตร์ 1,621  40 1,661  230 146 376 2,037 
2 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
1,598   1,598 590   590 2,188 

3 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

923 9  932 190 26  216 1,152 

4 คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

163   163  24  24 187 

5 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

486   486 564   564 1,050 

6 คณะวิทยาการจัดการ 1,859   1,859 1,528 259  1,787 3,646 
7 โครงการจัดการศึกษา 

สําหรับผู้บริหาร 
    102   102 102 

8 ศูนย์จัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

234   234 882 40  922 1,156 

9 ศูนย์จัดการศึกษา
จังหวัดสระแก้ว 

173   173 304   304 477 

10 วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ (มหาวิทยาลัย) 

184  5 189 92 302 221 615 804 
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ตารางที่  1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาปัจจุบัน ภาคปกติและภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2554  
              (ต่อ) 
 

ลําดับที่ คณะ/ศูนย์ 
ภาคปกติ 

รวม 
ภาคพิเศษ 

รวม รวมทั้งสิ้น ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญ
าตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

11 วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ (ศูนย์ฯสระแก้ว) 

    153 91 29 273 273 

12 หน่วยให้บริการทาง
การศึกษาเซียร์ 

    395   395 395 

13 หน่วยให้บริการทาง
การศึกษาแก่งคอย 

    52   52 52 

14 หน่วยให้บริการทาง
การศึกษากบินทร์บุรี 

    91   91 91 

15 หน่วยให้บริการทาง
การศึกษาเอกศาสตร์ 

    344   344 344 

16 โครงการจัดต้ังวิทยาลัย 
สหวิทยาการเพ่ือกา
พัฒนา 

     446  446 446 

17 โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
อุษาคเนย ์

     243 61 304  243 

รวม 7,241 9 45 7,295 5,287 1,661 457 7,405 14,700 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554  
ท่ีมา: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

การจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมท้ังสิ้น 14,700 คน โดยภาคปกติ
ระดับปริญญาตรีจํานวน 7,241 คน ปรญิญาโท จํานวน 9 คนปริญญาเอกจํานวน 45 คน ภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรีมีจํานวน 5,287 คน ปริญญาโทจํานวน 1,661 คน ปรญิญาเอกจํานวน 457 คน 

 
2. จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวชิาการ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 
ลําดับ
ที่ 

คณะ/ศูนย์ จํานวน
ทั้งหมด 

คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
รอง 

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

1 คณะครุศาสตร์ 41  24 17 10 3  
2 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
91 6 78 7 12 3  

3 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

74  58 16 18 3  

4 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

34  31 3 8 4  
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/ศูนย์ จํานวน
ทั้งหมด 

คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
รอง 

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

5 คณะวิทยาการจัดการ 58 1 45 12 19 2  
6 คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
16  13 3 7 3  

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  

10  3 7   3 

8 ศูนย์จัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

8  5 3    

9 ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัด
สระแก้ว 

12  9 3 1 1  

10 โรงเรียนสาธิต 45 34 11     

รวม 389 41 277 71 75 19 3 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 
ท่ีมา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

3. การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนประจาํปีการศึกษา  2554 
 
ลําดับที่ คณะ/ศูนย์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังส้ิน 

1 คณะครุศาสตร์ 4 2 2  8 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13   11 

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 1  10 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7   4 

5 คณะวิทยาการจัดการ 10 1 1 11 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 1  7 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  3 2 3 8 

รวม 46 7 6 59 

ท่ีมา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 46 หลักสูตร  ปริญญาโท 7 หลักสูตร  และปริญญาเอก 6 หลักสูตร รวมทั้งหมด 59 
หลักสูตร  ใน 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     
 

3.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
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3.1.1 มีระบบและกลไกการเปิดและการปิดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบ
ในการเปิดหลักสูตรไว้ในคู่มือพัฒนาหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง  ปี  พ.ศ. 2552  ดังน้ี 

1. มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆ  และวิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรก่อนนําไปกําหนดเป้าหมายในแผนการผลิต
บัณฑิต 

2. มีการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรทั้งในรูปแบบหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

3. มีการวิพากษ์หลักสูตร  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ศิษย์เก่า  ผู้ใช้
บัณฑิต  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

4. มีการนํ า เสนอเ พ่ือขออนุมั ติหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเมื่อสภาอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอหลักสูตรต่อ  สกอ.  เพ่ือ
รับทราบและให้ความเห็นชอบ 

5. มหาวิทยาลัยดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรหลังจาก  สกอ.  รับทราบและ
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

3.1.2 ระบบการปิดหลักสูตร 
1. มีการสํารวจ  วิเคราะห์  และประเมินผลการดําเนินงานของ หลักสูตร  

รวมท้ังมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของแผนการรับ นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
2. มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการปิด    หลักสูตร 
3.  คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตร 

ส่งต่อให้คณะ เสนอต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้

ความเห็นชอบปิดหลักสูตร 
5. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติปิดหลักสูตร 
6.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร  ภายใน  30  วัน  นับแต่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3.1.3 มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
และในแต่ละปีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังแต่ละคณะเพ่ือยืนยันข้อมูล
อีกครั้งหน่ึงว่าจะเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม่ 
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3.1.4 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 คณะทุกคณะได้เร่งพัฒนาทุกหลักสูตร 

3.1.5 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปีการศึกษา ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร 
2. ด้านจุดมุ่งหมายโครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหาสาระ 
3. ด้านการบริหารหลักสูตร 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นของกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
3.1.6 มีการศึกษาสภาวะการณ์การมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากโปรแกรมสํารวจข้อมูลออนไลน์ 
3.1.7 มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา  จัดทําเป็นรายงานสรุปทุกโครงการ  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

3.1.8 จัดกิจกรรมตามนโยบาย  สถานศึกษา  3D ทั้งด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  
คุณธรรม  ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด นอกจากน้ีมีนักศึกษา  ศษิย์เก่า  และคณาจารย์ที่ได้รับ
รางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  ดังน้ี 
 
4. การประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าและอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น 
 

ตารางที่  4 แสดงจํานวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ   

หน่วยงาน จํานวน (คน) 
นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ 

คณะครุศาสตร์ - - - 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3 - - 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - 
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ตารางที่  4 แสดงจํานวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ (ต่อ) 

หน่วยงาน จํานวน (คน) 
นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ 

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  มีจํานวน  14 คน  ศิษย์เก่า  
จํานวน  1  คน  และอาจารย์ จํานวน  4  คน  ตามรายละเอียดของแต่ละคณะ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล วันเดือนปีที่ไดร้ับ 
นักศึกษา 
1. นางสาวรุ้งกาญจน์  โถทอง รางวัลที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

บนโต๊ะอาหาร ในงาน Thai Ceramics 
Award 2011 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติฯ ผลงานชื่อ “Born of 
Form” 

20 กันยายน 2554 

2. นางสาวอุทุมพร  กลั่นเกษม รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในงาน Thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติฯ 
ผลงานชื่อ “Copper Red Plates” 

20 กันยายน 2554 

3. นางสาววรัญญา   จิตรช่วย รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตกแต่งภายใน ในงาน Thai Ceramics 
Award 2011 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติฯ ผลงานชื่อ “รงั” 

20 กันยายน 2554 

ศิษย์เก่า 
1. นายสุธารักษ์  แสงเทศ รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

บนโต๊ะอาหาร ในงาน thai Ceramics 
Award 2011 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติฯ ผลงานชื่อ 
“Cocktail Party Set” 

20 กันยายน 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ) 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 1 1 
คณะวิทยาการจัดการ -  - 3 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 - - 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  - - 1 

รวม 14 1 5 
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ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล วันเดือนปีที่ไดร้ับ 
1. อาจารย์กฤตยฃญ์  คํามิ่ง รางวัล Honorable Mentions 

“INTERNATIONAL CERAMICS 
RESTIVAL MINO, JAPAN ผลงานชื่อ 
“Sang chan” 

September 16 – 
October 23, 2011 

2. อาจารย์กฤตยชญ์  คํามั่ง รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตกแต่งภายในอาคาร ในงาน thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติฯ 
ผลงานชื่อ “Sang – Chan 2” 

20 กันยายน 2554 

3. อาจารย์กฤตยชญ์ คํามิ่ง รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในงาน Thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติฯ 
ผลงานชื่อ “จาน-ชาม” 

20 กันยายน 2554 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล วันเดือนปีที่ไดร้ับ 
คณาจารย ์
1.ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศเพ่ือ

ประกาศเกียรติคุณ คนดี ความดี แทน
คุณแผ่นดิน ร่วมสร้างชาติไทย “นัก
บริหารดีเด่นแห่งปี ประจําปี 2554” 
สาขาบริหารการศึกษา 

19 ธันวาคม 2554 

2.รศ.ดร.ดวงตา    สราญรมย์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการ
จัดการ 
ประเภท ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 
2553 

10 สิงหาคม 2554 

3.อ.พวงเพชร    สุขประเสรฐิ รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการ
จัดการ 
ประเภท ดี ประจําปีการศึกษา 2553 

10 สิงหาคม 2554 
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วิทยาลัยนวัตกรรม 

ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล วันเดือนปีที่ไดร้ับ 
คณาจารย ์
1.อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ รางวัลศิษย์เก่า ดีเด่น ด้านผลงาน

เด่น 
วันที่ 18 ก.ค. 2554  
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล วันเดือนปีที่ไดร้ับ 
นักศึกษา 
1. นายศิริศักด์ิ ยีกา เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 6 พฤษภาคม 2554 

2. นางสาวจิตหรา เสียงดี เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการ
แข่งขันกีฬา “จามจุรีเกมส”์ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15-22 มกราคม 2554 

3. นางสาวตรีวดี ยงพันธ์ เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการ
แข่งขันกีฬา “จามจุรีเกมส”์ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15-22 มกราคม 2554 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อผู้รับรางวัล(นักศึกษา)  ชื่อรางวัล วันเดือนปีที่ไดร้ับ 
1.นายวิชิต  เท่าสิงห์                 
2.นางสาวกัลญา  ทอง 
3.นางสาวหทัยรัตน์  กลิ่นทอง      
4.นางสาวปวีณา  วิลัยรัตน์          
5.นางสาวชลลดา  ทองสําริด   
6.นางสาววิมลมาศ  นํ้าทับทมิ   
7.นางสาวอนุสรา  บัวนุภาพ        
8.นางสาวทรรศวรรณ  ศรีรัตน์ 

ธนาคารความดี ต้นกล้ายุวชน คนดี 
ศรีแผ่นดิน 

22 ธ.ค.53 
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5. การจัดการกระบวนการเรียนรู้ทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นสําคญั 
มหาวิทยาลัยจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1. มีการส่งเสริมและจัดประชุมให้คณาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัด

การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และดําเนินการได้ตามแนวทางที่กําหนด 
2. มีมาตรการทําให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ

เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนน้ีมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่
รายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

3. การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของคณาจารย์ และนําข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญได้โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ และเพ่ิมสัดส่วนการปฏิบัติจริง และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 

4. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญม่ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 

5. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ที่สอดคลอ้งกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรยีนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และการประเมินเพ่ือตัดสิน ผลการเรียนรูท้ี่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนําผลท่ี
ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพได้ 

6. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 
6. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1. มีแผนการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 
2. มีการรายงานผลคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ทราบ 
3. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
4. ผลการประเมนิการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2553 มีผลการประเมิน

ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 
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ผลการวิเคราะห์การดําเนินงาน มิตท่ีิ1 ด้านการเรียนการสอน 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมศีักยภาพในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษาใน
ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตรและปริญญาเอก 6 หลักสูตรซึ่งช่วยสนองความต้องการในการผลิต
กําลังคนระดับสูงให้แก่ ภาครัฐและภาคเอกชน 

2. มหาวิทยาลัยมแีผนยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินการด้านวิชาการอย่างชัดเจนทําให้
หน่วยงานและบุคลากรมีเป้าหมายร่วมกันดําเนินงาน 

3. คณาจารย์ให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร และรายวิชา 

4. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแม้จะไม่ครบทุกหลกัสูตร
แต่เป็นการเริ่มต้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5. แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้มีมากพอในการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการ สํานักวิทย
บริการมีการให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

6. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ LCD บทเรียน E-Learning บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

7. มีการคิดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีวิธีดีๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
อยู่แล้ว เช่นการให้โควตาโดยใช้เกณฑ์ความสามารถพิเศษ การให้โควตาแก่โรงเรียนชุมชนนักเรียนที่มี
ภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

8. มหาวิทยาลัยจดัให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต เช่น การมี
จิตสาธารณะ การสร้างลักษณะนิสัย การสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสาขาวิชา การริเริ่ม
สร้างสรรค์ในคา้นวิชาชีพการฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน หรือการมีโอกาสได้ฝึกตนเองในโครงการสห
กิจศึกษา การเรียนรู้จากอาจารย์ เพ่ือน หรือจากรุ่นพ่ี 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจํานวนอาจารย์ให้เพียงพอ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาใน

ทุกหลักสูตร 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนการรับนักศึกษา โดยมีการกําหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา ทั้ง

ในระยะสั้น และระยะยาว สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละคณะที่
ชัดเจน  

3. มหาวิทยาลัยควรเร่ง และผลกัดันการพัฒนาหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภูมิภาคอาเซียน 

4. ควรมีการวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยศิลปวัฒนธรรมและการบริการทาง
วิชาการให้ชัดเจน 

5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ทุน หรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ หรือการสรรหาอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถมาสอนและวิจยัในมหาวิทยาลัย 
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6. ควรมีการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 

มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการการวิจัยของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  
ตามปรัชญา (Philosophy) “ วิจัยก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาและท้องถ่ิน” เพ่ือมีการดําเนินงานไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพไปสู่มาตรฐาน  มีการสนับสนุนด้านทุนสนับสนุนการวิจัย   ทั้งจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย  มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม 
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่  พร้อมสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย
ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ังฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากร
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย  โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

1. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  ได้ดําเนินการดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ชัดเจน ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน
ไปสู่หน่วยงานภายในระดับคณะต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ 
แผนการดําเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

2.  มีกองทุนวิจัย โดยคณะกรรมการจากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
ร่วมกัน เพ่ือจัดสรรงบประมาณการวิจัยแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งอนุมัติกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวิจัย  

3.  มีการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุน  บริหารงานและกิจกรรม
ด้านการวิจัย  โดยมีคณะกรรมการในการบริหารงานวิจัย  เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย   

4.  มีคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ที่มีตัวแทนจากทุกคณะร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต้องการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุน 
(ทุนภายใน) 
 5.  มีคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ ทุกคณะ โดยมีผู้แทน
จากคณะกรรมการชุดใหญ่คือกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัยร่วมเป็นหน่ึงใน
คณะอนุกรรมการเพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดนักวิจัย
รุ่นใหม่มากขึ้น และเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มุ่ งเน้นการพัฒนาคณะมากยิ่งขึ้น และคณะแต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีคู่มือวิจัยคณะ และในคณะ
วิทยาการจัดการยังมีคณะกรรมการพ่ีเลี้ยงนักวิจัย เพ่ือให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่  
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6.  มีคณะกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

7.  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
ด้านการวิจัย โดยจัดทําประกาศข้อกําหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดประกวดผลงานวิจัย เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะทุกคณะด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 

9. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 40 แห่ง ด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและ
นําเสนอผลงาน  2 ปี/ครั้ง 

10. สถาบันวิจัยมีการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ  การวิจัยโดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  พัฒนานักวิจัยร่วมกับสกว.  
การประกันคุณภาพด้านการวิจัย และร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน  1 
ปี/ครั้ง 

11. มีคู่มือการวิจัย อันประกอบด้วย แผนแม่บทของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทิศทางการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย  จรรยาบรรณนักวิจัย  ระเบียบและขั้นตอน  แบบฟอร์มต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับอาจารย์ทุกท่านโดยเผยแพร่ผ่านทางเว๊บไซด์ของ
สถาบันวิจัยและสามารถดาวน์โหลดได้ 

12.  มีการสนับสนุนในเกิดการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน ในการพิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย  ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ปริญญาโท และปริญญาเอก  และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่การนําไปใช้ประโยชน์    

13. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ 

14. มีประกาศ เร่ืองเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย 
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2554 

15.  มีประกาศเร่ืองเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2554 

16.  มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ.2554 เพ่ือกระตุ้นให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น 

17.  มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์
รางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น  เพ่ือส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ สร้างช่ือเสียงให้แก่สาขาวิชา 
เป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเพ่ือเป็นกลไกในการคัดเลือก
วิทยานิพนธ์ดีเด่นส่งไปขอรับรางวัลในระดับชาติ  
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18. มีวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย คือวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  

19.  ในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย   
คือ  

19.1 การจัดเวทีระดับชาติของกลุ่มศรีอยุธยาซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหน่ึงใน
เครือข่ายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2554 จัดที่จังหวัดจันทบุรี 

19.2  เวทีประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย   
19.3  เวทีการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติของบัณฑิตศึกษา   
19.4  การจัดแสดงผลงาน ในงาน Thailand Research Expo ทุกปีร่วมกับ วช. 
19.5 การจัดแสดงผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ สู่สาธารณะ 

เช่น การบินไทย  
20. มีการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยเสนอผ่านทางคณะและ

สถาบันวิจัยคัดเลือกตามเกณฑ์ 
21. มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา VRUBI ทําหน้าที่ส่งเสริมให้นํา

ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเช่ือมต่อกับโลกธุรกิจ  และมีชมรมนักศึกษา VRUBI CLUB 
สนับสนุนนักศึกษาช้ันปีที่ 3-4 ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดและความต้ังใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะที่ทางศูนย์ฯ จัดให้ 

22. มหาวิทยาลัยมีกําหนดภาระงานของอาจารย์ โดยให้ภาระงานด้านงานวิจัยเพ่ือ
นําไปสู่การสร้างผลงานทางวิชาการมากขึ้นและมีข้อสัญญาให้อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
ทํางานวิจัยอย่างน้อย 2 ปี/เรื่อง เพ่ือให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเน่ือง   

23. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
 23.1 ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า  ในการวิจัยโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
 23.2 ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง โครงการติดตามผลประเมิน
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
ประจําปี 2553 จํานวน 1,280,000 บาท(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
 23.3  ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาการเมือง จัดทําโครงการติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 
2554(วิทยาลัยนวัตกรรม) 
 23.4 ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี จัดทําโครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  
ระยอง  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง (สถาบันวิจัยร่วมกับอาจารย์ทุกคณะ)                         
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2. การจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

1. มีแหล่งเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก       
2. มีข้อมูลออนไลน์ ที่สามารถดาวน์โหลดโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน แบบฟอร์ม

ต่างๆ และคู่มือการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการวิจัยออนไลน์ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. มีการนํางานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยลงในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย  
5. มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในวิทยุชุมชน 
6. มีการจัดทําฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานของศูนย์

การศึกษาและพัฒนาครูฯ บริการครูและบุคลากรทางศึกษา และโครงการจัดทําจุลสารศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการจัดทําฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานของศูนย์การศึกษาและพัฒนาครูฯ บริการครูและบุคลากรทางศึกษา และโครงการ
จัดทําจุลสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. มีการรวบรวมความรู้จากการทําวิจัยจัดทําเป็นหนังสือ เล่าเรื่องงานวิจัย ไม่ยากอย่าง
ที่คิด และได้เผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  

8. งานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ และ
ได้รับหนังสือตอบรับขอบคุณในการนําไปใช้ประโยชน์ 
 

3.  การจัดสรรทรัพยากรเงิน  ทรัพยากรบุคคล  แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

1) ทรัพยากรเงิน 
    งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 15,197,990  บาท   ประกอบด้วย 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 9,266,490  บาท 
 -  วช. 5,045,890  บาท       -  สกอ.  4,220,600  บาท  
งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1,658,500  บาท 

งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 4,273,000  บาท 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 150,000  บาท 
 

 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี 180,000   บาท 

 

  
 
-  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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(องค์การมหาชน)  100,000  บาท 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี  ระยอง  
พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  2,463,000  บาท                                 

 

 - โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  100,000 บาท                                             

 

 - โครงการติดตามผลประเมินการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองท่ีได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 2553      1,280,000 บาท 

 

 
2) ทรัพยากรบุคคล   

อาจารย์ประจํา  344 คน  นักวิจัย  1 คน  
รวม     345 คน 

 
3)  แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
     มีการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรด้านการวิจัย 

ดังน้ี 
 -  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ แต่ละคณะ จําเพาะตามศาสตร์สาขาวิชา 
 -  ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านเครื่องมือ และให้บริการ
วิชาการและการวิจัย 
 -  คลินิกวิจัย เพ่ือให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย                                      
 -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 -  มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  VRUBI เพ่ือสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เช่ือมต่อกับโลกธุรกิจกับชุมชน และผู้ประกอบการ รวมถึง
นักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งให้คําปรึกษาต่างๆ  ทางวิชาการ 
 

4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
1.  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้

พัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการวิจัยในระดับต่างๆ  โดยมีประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย พ.ศ. 2553 

2.  มีการอบรมนักวิจัยเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  โดยในปีงบประมาณ  
2554  มีการพัฒนานักวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการวิจัย มุ่งเน้น 2 กลุ่ม  ด้วยกันคือ 
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1) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัย ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม 
โดยบูรณาการสหสาขาวิชาจากโจทย์พ้ืนที่ต้ัง  จัดอบรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัย เพ่ือถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

2) การวิจัยเพ่ือการนําไปสู่การเสนอขอผลงานวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างนักวิจัย โดยเน้นให้เกิดงานวิจัยในลักษณะการบูรณาการพันธกิจการวิจัยกับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ โดยมีนักศึกษาร่วม 

3.  มีคลินิกวิจัยเพ่ือให้คําปรึกษา ตอบข้อสงสัยให้กับอาจารย์และนักวิจัยได้ใช้บริการ 
4.  มีระบบสร้างขวัญกําลังใจ  และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  

โดยมีระบบให้แต่ละคณะเสนอช่ือนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น มายังสถาบันวิจัยเพ่ือพิจารณา และ
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลในเวทีราชภัฏวิจัย 

6.  มีเวทีส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย  โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัย โดยเน้นการนําเสนอ
ผลงานการวิจัยที่มีผลสําเร็จและพร้อมนําไปใช้ประโยชน์ 

7.  มีเวทีส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ทั้ง 5 แห่ง  
 8.  มีจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์วันเจ้าฟ้า การนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการด้าน
การศึกษา สําหรับอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรการศึกษาท้องถิ่น 

9.  มีกิจกรรมจัดแสดงงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ 
10.  มีการสนับสนุนให้นักวิจยัไปนําเสนอผลงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 11. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและบุคลากร โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพภายใต้การดําเนินงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2554 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และโรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช 
รีสอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
5. ผลงานการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  มีดังน้ี 

ผลการดําเนินการเผยแพร่งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร รวมทั้งการ
เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังน้ี 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ จํานวน 6 เรื่อง  
สายสังคมศาสตร์ 5 เรื่อง 

- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏ
ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน 
Website ของสํานักงาน ฯ สายวิทยาศาสตร์ จํานวน 8 เรื่อง 

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 8 เรื่อง          
- บทความบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ จํานวน 16  เรื่อง 
- งานวิจัยที่เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง  จํานวน 

23 เร่ือง 
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นอกจากนั้นยังมีผลงานวิชาการท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ/ทรัพย์สินทางปัญญา  จํานวน 15 
ผลงานและมีผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ 15  ผลงาน 

1.  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ จํานวน 6 เรื่อง  
ได้แก่ 

 1.1 บทความเร่ือง Using the Response Surface Method to Optimize the 
Turning Process of AISI 12L14 Steel โดย ผศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์  ตีพิมพ์ปี 2553  
วารสารวิชาการนานาชาติ Advances in Mechanical Engineering ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 1.2 บทความเร่ือง “The Detection of Shifts in Autocorrelated Processes 
with Moving Range and Exponentially-Weighted Moving Average Charts” โดย ผศ.ดร.
กรินทร์ กาญทนานนท์  ตีพิมพ์ปี 2554  วารสารวิชาการนานาชาติ Academic Direct Publishing 
House ประเทศโรมาเนีย 

 1.3 บทความเร่ือง Potential forage and biomass production newly 
introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocepphala (lam.) de Wit. ) วารสาร 
Grassland Science ประเทศญี่ปุ่น ฉบับปีที่ 57 หน้า 97-100 (เดือนมิถุนายน 2011)(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

 1.4 บทความเรื่อง Effects of inter-cutting interval on biomass yield, 
growth components and chemical composition of napiergrass (Pennisetum 
purpureum Schumach) cultivars as bio energy crops in Thailand. วารสาร Grassland 
Science ประเทศญี่ ปุ่น ฉบับปีที่ 87 หน้า 135-141 (เดือนกันยายน 2011) (คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)    

1.5 บทความเรื่อง Effect of enkitake mushroom extracts 
supplementation in broiler diets on meat quality. The 3rd International conference on 
Sustainable Animal Agriculture for Developing Counties (SAADC2011) July 26-29,2011 
Nakhon Ratchasima, Thailand(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

1.6 บทความเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พิษก่ึงเฉียบพลันและพิษ
เฉียบพลันของสารสกัดแป๊ะตําลึงที่มีฤทธ์ิลดระดับนํ้าตาลในเลือดของหนูขาวที่เป็นเบาหวาน โดย ผศ.
ดร.ศศมล ผาสุข (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
2.  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สายสังคมศาสตร์  จํานวน 5 

เรื่อง  ได้แก่ 
 2.1  บทความเร่ือง Local Check Dams in Eastern Region of Thailand : Low 
Cost and Local Material Utilization. Selected, peer reviewed papers from the 2011 
International Conference on Environmental and Agriculture Engineering (ICEAE 2011) 
Chengdu , China. วันที่  29-31 ก.ค. 2554 โดย รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย์ . (คณะวิทยาการ
จัดการ) 
 2.2  บทความเร่ือง The business Concepts of Service Management of 
China’s Travel Agents: the Dimension of International Tour Business Management 
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between Thailand and China. RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL CONFERENCE “TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” 
CHONCHANA PATTAYA RESORT อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 14-16 ธ.ค. 2554 โดย อ.ธิตินันธ์      
ชาญโกศล. (คณะวิทยาการจัดการ) 
 2.3 บทความเร่ือง The study of learning ability on Thai Lanaguage of 
hearing impaired students and opinion survey of normal people on language ability 
of the hearing impaired people. International Conference on Learning Innovation in 
Science and Technology (ICLIST2012) จังหวัดภูเก็ต วันที่  29 ก.พ.- 2 มี.ค.2554 โดย 
อ.ณัตตยา  เอ่ียมคง. (คณะวิทยาการจัดการ) 
  2.4  รายงานโครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 2553 (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
 2.5  รายงานโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2. บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือ
ปรากฏในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน 
Website ของสํานักงาน ฯ สายวิทยาศาสตร์ จํานวน 8 เรื่อง  

              2.1 บทความเรื่อง การใช้เทคนิคอาร์เอพีดีสําหรับการจําแนกพันธ์ุมะลิ (Jasminum      
sambac L.) โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ตีพิมพ์ปี 2553 ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค. – ธ.ค 2553 
            2.2 บทความเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะลิด้วยเทคนิคอาร์เอ
พีดี  โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ตีพิมพ์ปี 2554 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 
39 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย. – มิ.ย 2554 
             2.3 บทความเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของโมกและพุดด้วยเทคนิค
อาร์เอพีดี โดยผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ตีพิมพ์ปี 2554 ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค – มี.ค 2554 

            2.4 บทความเรื่อง การใช้เทคนิคอาร์เอพีดีศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพุด
สกุลการ์ดีเนีย โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ตีพิมพ์ปี 2554 ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 16 
ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. – มิ.ย 2554  
 2.5 บทความเรื่อง การตรวจสอบการปนเป้ือนแบคทีเ รียในกุ้ งแช่แข็งด้วย
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ตีพิมพ์ปี 2554 ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค – มี.ค 2554 
 2.6 บทความเรื่อง การใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ตรวจสอบแบคทีเรียแลคติคบาง
ชนิดในโย เกิ ร์ ต  โดย  ผศ .ดร .นฤมล  ธนานัน ต์  ในวารสาร วิทยาศาสต ร์และเทคโนโล ยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ISSN 0858-4435 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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 2.7 บทความเรื่อง การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิชและวัสดุคอมโพสิต โดย ผศ.
ดร.สําเนียง อภิสันติยาคม ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
 2.8 บทความเร่ือง การกําจัด E-coli ในนํ้าด่ืมด้วยซีโอคอต์ผสมเงิน โดย อ.ประเสริฐ 
เหล่าบุศณ์อนันต์ ในวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 34 
ฉบับที่ 2 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

3.  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 8 เรื่อง 
แยกเป็น 
          3.1 สายวิทยาศาสตร์ 2 เร่ือง ได้แก่ 
                  1)  บทความเรื่อง “การคัดแยกเช้ือปนเป้ือนจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือกล้วยไม้
สกุลหวาย” โดย   อ.วัฒนา อัจฉริยโพธา และ อ.ฐิติมา ย่ิงยังแมน   ตีพิมพ์ปี 2553  ในวารสารวิจัย
และพัฒนา   วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                  2) บทความเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการผลิตแบคเทอริโอซิ
นของแบคทีเรีย  แลคติกที่ถูกตรึงกับการเลี้ยงแบบเซลล์อิสระในถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพ” โดย ดร.
สุธาสินี นิลแสง  ตีพิมพ์ปี 2553  ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                3.2  สายสังคมศาสตร์ 6 เรื่อง ได้แก่ 
                1) บทความเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารการตรวจราชการของประเทศไทย : 
ศึกษากรณี   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี” โดย ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ตีพิมพ์ปี 2553  ใน
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                2) บทความเรื่อง “ละครชาตรีจังหวัดเพชรบุรี : กรณีศึกษาคณะเบ็ญจาศิษย์
ฉลองศรี” โดย ผศ.กันยา ศรีสามารถ ตีพิมพ์ปี 2553  ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
                 3) บทความเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการการออมของประชาชน ในจังหวัด
ปทุมธานี” โดย อ.วิกรานต์ เผือกมงคล ตีพิมพ์ปี 2553  ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
                 4) บทความเร่ือง “ศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี” โดย 
รศ.วรุณี      เชาวน์สุขุม, รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์, อ.ละเอียด ขจรภัย และ ผศ.ดร.ภิญญาพัทธ์ 
นาคภิบาล  ตีพิมพ์ปี 2553 ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                 5) บทความเร่ือง “การติดตามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2549-
2550” โดย ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา, ผศ.วัฒนี บุญวิทยา, ผศ.ธัญนันท์ ทองคํา, อ.หรรษา เวียงวะ
ลัย และ ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล  ตีพิมพ์ปี 2553  ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
                 6) บทความเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2549-2550” โดย อ.หรรษา เวียงวะลัย, ผศ.วัฒนี บุญวิทยา, ผศ.
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ธัญนันท์ ทองคํา, ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล, ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา และ รศ.ประสาน ย้ิมอ่อน  
ตีพิมพ์ปี 2553  ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
        4. บทความบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ จํานวน 16  เร่ือง 
แยกเป็น 
          4.1 สายวิทยาศาสตร์ 12 เร่ือง ได้แก่ 
                 1) บทความเรื่อง “TLC Fingerprints of Leaf Extracts from Artocarpus 
Heterophyllus Var.Rianbat” โดย ดร.พิทยา ถกลภักดี ตีพิมพ์ปี 2553  ในการประชุมวิชาการ 
The 9th Joint Seminar of JSPS-NRCT Core University Exchange System on Natural 
Medicine in Pharmaceutical Sciences ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                 2) บทความเร่ือง “TLC Fingerprints of Leaf Extracts from Artocarpus 
Heterophyllus Var.Fa-Thalom” โดย ดร.พิทยา ถกลภักดี ตีพิมพ์ปี 2553  ในการประชุมวิชาการ 
The 9th Joint Seminar of JSPS-NRCT Core University Exchange System on Natural 
Medicine in Pharmaceutical Sciences ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                 3) บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิธี Analytical Hierarchy Process ใน
โมเดลสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา” โดย อ.ประณมกร 
อัมพรพรรด์ิ ตีพิมพ์ปี 2554  ในการประชุมวิชาการ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ใน
วันที่ 26 พฤษภาคม ปี 2554   
                 4) บทความเรื่อง “Residues of synthetic pyrethroid pesticides in 
vegetables, fruits, sediment, and water from an intensive agricultural area, fang 
district, Chiang Mai, Thailand” โดย อ.นิสา พักตร์วิไล ตีพิมพ์ปี 2554  ในการประชุมวิชาการ 
Food and Environment 2011 : 1st International Conference on Food and Environment 
– The Quest for a Sustainable Future  ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2554 ประเทศอังกฤษ 
                 5) บทความเร่ือง “A Study of The Organizational Knowledge – 
Transfer within The Industry to Initatate The Model for The Govermance” โดย          
อ.ชาคริต ศรีทอง ตีพิมพ์ปี 2554  ในการประชุมวิชาการ Technology Innovation and Industrial 
Management 2011  ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2554 ประเทศฟินแลนด์ 
                  6) บทความเร่ือง “The Comparison of Different Time Series Analysis 
for Energy Demand Forecasting” โดย ผศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ ตีพิมพ์ปี 2554 ในการ
ประชุมวิชาการ The 12th International Conference On QiR (Quality in Research) 2011  ใน
ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2554 ประเทศอินโดนีเซีย 
                  7) บทความเร่ือง “Effect of Curcuminoids from Turmeric (Curcuma 
longa) on Goldfish (Carassius auratus) Digestive Enzyme and Growth Performance” 
โดย รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา ตีพิมพ์ปี 2554 ในการประชุมวิชาการ The 3th International 
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Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries  ในระหว่างวันที่ 
26-29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 8) บทความเร่ือง การหาปริมาณโลหะในพืชสมุนไพรโดยใช้กระบวนการย่อย 4 
วิธี โดยดร.สิตา ทิศาดลดิลกเผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ คร้ังที่ 2(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 9) บทความเรื่อง การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุพืชและการเกษตรสําหรับ
การปลูกข้าวพันธ์ุปทุมธานี 1 โดย ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข เผยแพร่ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งที่ 10 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 10) บทความเร่ือง การพัฒนาครีมทาผิวจากสารสกัดเปลือกสีเสียดเทศที่มีฤทธ์ิ
ยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ไทโรสิเนส โดย ผศ.ศศมล ผาสุขและนายฉัตร เจนชัย ในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 11) รศ.ดร.วัชระ เพ่ิมชาติ นําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 
2554 ณ ประเทศออสเตรเลีย (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 12) อาจารย์ชาคริต  ศรีทอง  นําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 
2554 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
 
            4.2 สายสังคมศาสตร์ 4 เร่ือง ได้แก่ 
                 1) บทความเร่ือง “Parental Behavior on Choosing Primary Education 
Institutions Under the Educational Service System : A Case of Bangkok’s Educational 
Scheme” โดย ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ ตีพิมพ์ปี 2553  ในการประชุมวิชาการ ICERI 2010 ใน
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศสเปน 
                 2) บทความเร่ือง “Factors Affecting the Purchasing Decision to One 
Tumbon One Product in Pathumthani Province” โดย อ.ทรัสตี สงวนนาม ตีพิมพ์ปี 2554  ใน
การประชุมวิชาการ Pan-Pacific Conference XXVIII ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2554 ณ 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
                 3) บทความเร่ือง “Logistics Knowledge of the Employee in Rojana 
Industrial Park, Ayutthaya, Thailand” โดย อ.ธันยธร ติณภพ ตีพิมพ์ปี 2554  ในการประชุม
วิชาการ Pan-Pacific Conference XXVIII ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2554 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้   
                 4) บทความเร่ือง “The study of satisfactions of people in Patumthani 
on rolr of Faculty of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Under The Royal Patronage” โดย อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ตีพิมพ์ปี 2554  ในการประชุมวิชาการ 
Pan-Pacific Conference XXVIII ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2554 ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ 
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5.  งานวิจัยท่ีเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง  
จํานวน 23 เร่ือง แบ่งเป็น 
          1.  งานวิจัยที่มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (Performance)  ระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง คือ ผลงานวิจัยช่ือ The Ceramics lamp 
name “Sang Chan” โดย อ.กฤตยชญ์ คํามิ่ง เข้าร่วมนําเสนอในงาน The 9th International 
Ceramics Competition Mino, Japan ประเทศญี่ปุ่น 
          2.  งานวิจัยที่มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (Performance) ระดับชาติ จํานวน 23 เร่ือง แบ่งออกเป็น 
               2.1   สายวิทยาศาสตร์ 17 เร่ือง 
  1) งานวิจัย เรื่อง “เมนูสุขภาพจากไหมอีรี่” โดย รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา, 
ผศ.วรรณิภา พานิชกรกุล, อรทัย ไตรวุฒานนท์ และ อรพินท์ จินตสถาพร เข้าร่วมนําเสนอในงาน 
การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น   วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                2) งานวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกบางชนิดใน
นมเปร้ียวพร้องด่ืมด้วยวิธี  ดูเพล็กซ์พีซีอาร์” โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ เข้าร่วมนําเสนอในงาน การ
ประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 2 เร่ืองการวิจัยท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               3) งานวิจัย เร่ือง “การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจสอบแบคทีเรีย Vibrio 
cholera ในหอยนางรม” โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ เข้าร่วมนําเสนอในงาน การประชุมระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยท้องถ่ินเพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               4) งานวิจัย เรื่อง “งานหัตถกรรมเครื่องป้ันดินเผาจากตะกอนนํ้าดิบจาก
การผลิตนํ้าประปา” โดย อ.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ เข้าร่วมนําเสนอในงาน การประชุมระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง   การวิจัยท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                5) งานวิจัย เ ร่ือง “แยมทางเลือกใหม่ สําหรับผู้มีภาวะอ้วนและ
เบาหวาน” โดย     ดร.นํ้าฝน ศีตะจิตต์, อ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา, อ.จุฑารัตน์ พงษ์โนรี, ผศ.ทรง
พลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง และ อ.เบญจพรรณ บุรวัฒน์ เข้าร่วมนําเสนอในงาน การประชุม
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง การวิจัยท้องถิ่น เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               6) งานวิจัย เรื่อง “โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ําตามวัฏจักรแรงคิน” โดย ผศ.
กฤษฎางค์ ศุกระมูล เข้าร่วมนําเสนอในงาน การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 2 เรื่อง 
การวิจัยท้องถิ่น เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 
2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               7) งานวิจัย เร่ือง “ตะโก้ (ถั่วขาว) ขนมไทย (ไม้อ้วน) ” โดย อ.ปวริศา 
วงษวรณ์, ดร.กันภา สุขลิ้ม, ดร.นํ้าฝน ศีตะจิตต์ และ ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง เข้าร่วม
นําเสนอในงาน การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง การวิจัยท้องถิ่น เพ่ือ
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แผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
               8) งานวิจัย เรื่อง “นํ้าเสียอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตเช้ือเพลิงแท่ง” โดย 
อ.นิสา พักตร์วิไล เข้าร่วมนําเสนอในงาน การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง 
การวิจัยท้องถิ่น เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 
2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               9) งานวิจัย เร่ือง “เครื่องป้ันดินเผาบ้านรอตันบาตู ” โดย อ.กฤตยชญ์ 
คํามิ่ง เข้าร่วมนําเสนอในงาน การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 2 เรื่อง การวิจัย
ท้องถิ่น เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               10) งานวิจัย เร่ือง “ศิลปหัตถกรรมจากวัสดุต้นตาล ” โดย อ.วุฒิชัย วิถา
ทานัง เข้าร่วมนําเสนอในงานการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง การวิจัย
ท้องถิ่น เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               11) งานวิจัย เรื่อง “หินพัมมิซเป็นตัวดูดซับ ” โดย พัสตราภรณ์ แสง
ปัญญา,ผศดร.สําเนียง อภิสันติยาคม, ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข และ ดร.พิทยา ถกลภักดี เข้าร่วมนําเสนอ
ในงานการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง การวิจัยท้องถ่ิน เพ่ือแผ่นดินไทย : 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม    
              12) งานวิจัย เร่ือง “การแปรรูปตะกอนนํ้าดิบจากการผลิตนํ้าประปาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์อิฐและกระเบ้ือง” โดย อ.ภานุ 
พัฒนปณิธิพงศ์ เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมระดับชาติ งานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554  
วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554  ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
              13)  งาน วิจั ย  เ ร่ื อ ง  “การ ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิต ภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมจากวัสดุต้นตาลประเภทของใช้และของตกแต่ง” โดย อ.วุฒิชัย วิถาทานัง เข้าร่วม
นําเสนอในการประชุมระดับชาติ งานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554  วันที่ 26-30 สิงหาคม 
2554  ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
              14) งานวิจัย เร่ือง “กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งก่ึงสําเร็จรูป” โดย 
ดร.นํ้าฝน ศีตะจิตต์ เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมระดับชาติ งานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2554  วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554  ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
              15) งานวิจัย เ ร่ือง “การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์บนวัสดุ
สังเคราะห์ไคโอเจล” โดย ดร.สุธาสินี นิลแสง เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมระดับชาติ งานการ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554  วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพฯ 
 16) งานสร้างสรรค์ “ไหของฉัน” โดย อ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ งานการ
ประกวดและเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
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 17) งานสร้างสรรค์ “ไหล 53” โดย อ.กฤตยชญ์ คํามิ่ง งานการประกวด
และเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
 
              2.2   สายสังคมศาสตร์ 6 เรื่อง 
               1) งานวิจัย เรื่อง “สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ” โดย ดร.สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 
เข้าร่วมนําเสนอในงาน  การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เร่ือง การวิจัยท้องถ่ิน 
เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น วันที่ 14 – 17 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
               2) งานวิจัย เรื่อง “ผลกระทบภายนอกของอุดมศึกษาไทย” โดย ผศ.ดร.
ฉันธะ จันทะเสนา เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมระดับชาติ งานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2554  วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554    ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  
               3) งานวิจัย เร่ือง “การส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจของวิสาหกิจทาง
การเกษตรขนาดเล็ก ใน จ.ปทุมธานี” โดย ผศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์  เข้าร่วมนําเสนอในการ
ประชุมระดับชาติ งานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554  วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
                4) งานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง กรณีศึกษาบ้านศาลาแดงเหนือ ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี” โดย 
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมระดับชาติ งานการนําเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2554  วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
              5) งานวิจัย เร่ือง “ประสิทธิภาพต้นทุน กําไร และความพอเพียง และ
ผลิตภาพของรัฐวิสาหกิจ” โดย ผศ.ดร.พวงเพชร สุขประเสริฐ เข้าร่วมนําเสนอในการประชุม
ระดับชาติ งานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

6) งานสร้างสรรค์ “เพศ” ความพร่าเลือนที่เลื่อนไหล โดย อ.เจด็จ คช
ฤทธ์ิ อ.สิริวิทย์ สุขกันต์ และ อ.อมร พิณพิมาย  ในงานแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ ปาณิสา แกลอร่ี 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2554 (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
 

6.  ผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา  
 ในปีงบประมาณ 2554 มีผลงานทั้งหมด  15 ผลงาน ดังน้ี 

1) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “เพศ” ความพร่าเลือนที่เลื่อนไหล ผู้สร้างสรรค์ อ.เจด็จ 
คชฤทธ์ิ อ.สิริวิทย์ สุขกันต์ และ อ.อมร พิณพิมาย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.เอก ศรีเชลียง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

3)ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “ห้องสมุดเฉพาะ” ผู้สร้างสรรค์ รศ.ศิริพร ศรีเชลียง 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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4) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “การวิจัยทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” 
ผู้สร้างสรรค์ รศ.ศิริพร ศรีเชลียง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

5) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.ดร.
ภิเษก จันทร์เอ่ียม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

6) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาผู้นําทางวิชาการและ
การพัฒนาหลักสูตร” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอ่ียม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

7) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “การออกแบบลวดลาย” ผู้สร้างสรรค์ รศ.สมศิริ 
อรุโณทัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

8) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “เอกสารคําสอนรายวิชาวาดเส้น 1” ผู้สร้างสรรค์ รศ.
สมศิริ อรุโณทัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

9) ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมไทยไว้ต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญา” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.สายพิณ ย้ิมอ่อน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

10) ลิขสิทธ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” 
ผู้สร้างสรรค์ ผศ.สายพิณ ย้ิมอ่อน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

11) ลิขสิทธ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการควบคุมคุณภาพ
การผลิตในงานอุตสาหกรรม” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.ประจบ  ดีบุตร  ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 
244428 ให้ไว้ ณ วันที่  1  เมษายน  2554 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

12) ลิขสิทธ์ประเภทวรรณกรรม “หนังสือ การป้องกันระบบไฟฟ้า” ปี 2549 ผู้
สร้างสรรค์ ผศ. สุวิทย์  ฉุยฉาย  ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 244414 ให้ไว้ ณ วันที่  1  
เมษายน  2554(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

13) ลิขสิทธ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบระบบ
ไฟฟ้า” ปี 2549 ผู้สร้างสรรค์ ผศ. สุวิทย์  ฉุยฉาย  ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 244415 ให้ไว้ 
ณ วันที่  1  เมษายน  2554 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

14) ลิขสิทธ์ประเภทวรรณกรรม “หนังสือ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง” ผู้สร้างสรรค์ ผศ. 
สมคเณ  เกียรติก้อง  ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 244412 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554(
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

15) ลิขสิทธ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความปลอดภัยใน
งานก่อสร้าง” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.สมคเณ  เกียรติก้อง  ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 2444113 ให้
ไว้ ณ วันที่  1  เมษายน  2554 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
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7.  ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การเผยแพร่และ การนําไปใช้ประโยชน ์
ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน ์จํานวน 15 ผลงาน 

 

ช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน การเผยแพร่ / การนําไปใช้
ประโยชน์พร้อมหลักฐาน 

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา 

(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ดักแด้ไหมอีรี่ ในชุดโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
(นํ้าพริกเผา) ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัด
ปราจีนบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 
2553 

ผศ. ธัญนันท์ ทองคํา   

ผศ. วัฒนี บุญวิทยา      

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ 

มฤครัฐอินแปลง 

(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

เร่ืองการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือ
รังสิต 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร  
ณ โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน 
จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25 
เมษายน 2554 

ผศ.ดร.ศศมล ผาสุก (คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพต่อการ
เจริญเติบโตและการเพ่ิมผลผลิตของ
ข้าวพันธ์ุปทุมธานี 

 

อ.ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตรและ
คนอ่ืนๆ 

(วิทยาลัยนวัตกรรม) 

โครงการติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 
2554 

มคอ.3 
นําไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และเป็นการบูรณาการการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
และให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทําวิจัย 

กฤตยชญ์ คาํมิ่ง 
ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

“Sang Chan” แ ส ด ง ผ ล ง า น ใ น ง า น . 
International Ceramics 
Festival Mino, Japan ระหว่าง
วันที่ 15-20 กันยายน 2554 

ชาคริต ศรีทอง 
ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

การออกแบบและการพัฒนาเคร่ือง
เปิดฝากระป๋องอัติโนมัติแบบใช้
อุปกรณ์นิวเมตริกส ์

หนังสือขอขอบคุณจากกลุ่ม
สตรีสหกรณ์เกษตรคลองสอง 
ไ ด้ รั บ ม อ บ เ ค รื่ อ ง ปิ ด ฝ า
กระป๋องกึ่งอัตโนมัติแบบใช้
งานร่วมกับอุปกรณ์นิวแมติกส์ 

ช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน การเผยแพร่ / การนําไปใช้
ประโยชน์พร้อมหลักฐาน 

คณะครุศาสตร์ ฐานข้อมูลแหลง่ทรัพยากรเพ่ือการ  
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เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานของศูนย์
การศึกษาและพัฒนาครูฯ บริการครู
และบุคลากรทางศึกษา 
 

คณะครุศาสตร์ จัดทําจุลสารศนูย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย์ 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มต่ีอการให้บริการของ
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

เทศบาลนครนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 
 

รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย์ 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มต่ีอการให้บริการของ
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรีตาม
แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ ในมิติที ่2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ 

เทศบาลนครนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 
 

อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถ
สาธารณะ กรณีศึกษาประชากรที่
อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี  

สํานักงานขนส่งจังหวัด
ปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี 

ผศ.ดร.สุจิราภรณ์  ฟัก
จันทร ์
(คณะวิทยาการจัดการ) 
 

การประเมินโครงการการแก้ปัญหา
ความยากจน ประจําปี ๒๕๕๑ 

สํานักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร 

ผศ.ดร.สุจิราภรณ์  ฟัก
จันทร ์
(คณะวิทยาการจัดการ) 

โครงการสํารวจสภาพปัญหาความ
มั่นคงในมิติความคิดเห็นของ
ประชาชน ประจําปี 2551 

สํานักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร 

 
 
 

ช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน การเผยแพร่ / การนําไปใช้
ประโยชน์พร้อมหลักฐาน 
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ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

การใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในธุรกิจของผู้เข้ารับการบ่มเพาะใน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

อ.ชวาลา ละวาทิน 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาลของจังหวัดในภาคกลาง
ของประเทศไทย ปี 2552 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
บางรักน้อย จ.นนทบุรี 

 
ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

จุดเด่น 

- ให้ความสําคญัและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์     
ทั้งในส่วนของการฝึกอบรมพัฒนา การสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมนําเสนอผลงาน 

- มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้มีการวิจัยและวิจัยเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี เช่น เงินทุนและ
ขบวนการเผยแพร่ 

- มีการกําหนดเกณฑ์หรือมาตรการให้อาจารย์ทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง  โดยจัดเป็นภาระงานและ
สัญญาและมีการสนับสนุนให้กําลังใจ ให้รางวัล อาจารย์ในการทําวิจัยเผยแพร่ผลงานรูปแบบ
ต่างๆ 

- มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

- มีกลยุทธ์หลักที่จะทําให้อาจารย์ทํางานวิจัยมากขึ้น 
- ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มกีารเช่ือมโยงการวิจัยกับภารกิจอ่ืนให้มากข้ึน 
- ส่งเสริมให้มีทนุ  รางวัล  และการสนับสนุนให้กําลังใจให้มากข้ึน 
- มีระบบกลไกในการดูแลคุณภาพให้มากข้ึน 
- มีการวิจัยเป็น Theme และ Team ให้มากข้ึน 
- มีการสร้าง Network ทางการวิจัยให้มากข้ึน (โดยเฉพาะกับต่างประเทศ)  
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มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

3.1  องค์ประกอบที่ 5  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

       ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 5     

  (ผลการประเมินปีการศึกษา 2553  ได้ระดับคะแนน  5  และ  ปีการศึกษา 54  คาดว่าจะได้คะแนน 5) 
3.2  ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน   
        ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 78.67  ค่าคะแนน เท่ากับ  4 
คําอธิบาย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  จึงให้ความสําคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการ
ด้านบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานร่วมกับคณะ 
ศูนย์ สํานักต่าง ๆ  ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนย์สระแก้ว   

        แนวทางการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ  คณะทํางาน และหน่วยงานดําเนินการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนที่กําหนด  อย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะดูแลรับผิดชอบประสานงาน เพ่ือรองรับการให้บริการวิชาการ แก่บุคคล  ชุมชน  ท้องถิ่น 
หน่วยงานต่างๆทั้ง  ภาครัฐและเอกชน  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังได้กําหนดหลักเกณฑ์  ระเบียบ  
และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดย
จัดทําเป็นคู่มือการให้บริการวิชาการ 

2. ในปีงบประมาณ  2554 (ต.ค.53 – ก.ย.54) มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 
2,020,000 บาท  เพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนจํานวน 75 
โครงการ (แยกตามรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  17 โครงการ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  15  โครงการ คณะวิทยาการจัดการ 13  โครงการ  คณะครุศาสตร์ 6 โครงการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 โครงการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6  โครงการ  และสํานักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ 7  โครงการ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว 2 โครงการ  และศูนย์การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  5  โครงการ  เพ่ือส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และท้องถ่ิน  
กลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมได้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  ข้าราชการ  และประชาชน
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ทั่วไป โดยมีสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับ คณะ ศูนย์ และสํานักต่าง ๆ เป็น
หน่วยดําเนินกิจกรรม/โครงการ   

3. ผลการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/
กิจกรรม โดยหน่วยงานต่างๆ  เช่น สํานักส่งเสริมความรู้และบริการวิชาการ คณะและศูนย์ต่างๆรวม
ทั้งสิ้น 59 โครงการ  จําแนกตามรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดําเนินโครงการด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม  จํานวน 14 โครงการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13  
โครงการ ยังดําเนินการประเมิน 3 มิติไม่ครบอีก 2 โครงการ  คณะวิทยาการจัดการ 12  โครงการ  
คณะครุศาสตร์ 3 โครงการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 โครงการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1  
โครงการ  และสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  7  โครงการ   ศูนย์การศึกษา
กรุงเทพมหานคร 3  โครงการ และศูนย์การศึกษาสระแก้ว  2  โครงการ   ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน  4,264   คน   รายช่ือโครงการและรายละเอียดที่ดําเนินงานจําแนกตามคณะ อยู่ใน
ภาคผนวก   

4.   โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดได้รับการประเมินผลสาํเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3  มิติ คือประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําไปใช้ 
ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับ ดีมาก  คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 94.70 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการในด้านกระบวนการ  
ขั้นตอนการให้บริการ  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก    และด้านคุณภาพการ
ให้บริการในระดับดีมาก  คิดเป็นคะแนนร้อยละ   91.91 ด้านการประเมินผลการนําไปใช้พบว่า  ทุก
โครงการตามแนวพระราชดําริมีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน   คิดเป็นคะแนนร้อยละ 90.65 

5. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบลสวนพริกไทย  องค์การบริหารส่วนตําบลลําไทร  องค์การบริหารส่วนตําบลบึงคําสร้อย และ
เทศบาลเมืองท่าโขลง  จังหวัดปทุมธานี  ในการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนตําบลชีนํ้าร้าย จังหวัดสิงห์บุรี ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับนาข้าวพันธ์ุปทุมธานี 1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ให้ความรู้เก่ียวกับการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร (การเพาะเห็ด) นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการขอการรับรองมาตรฐาน  ISO 17025  ให้กับศูนย์
วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มาตรวจเย่ียมความ
พร้อมในการขอรับรองมาตรฐานเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2555 
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6.  มหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานท่ีจะไปให้บริการ
วิชาการก่อน เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ    

7.  มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน  และประเทศชาติ  จํานวน 75 โครงการ ดําเนินการสําเร็จ
ทั้งสามมิติ 59  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  78.67  ของแผนที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   

8.  มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  1 
แหล่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อีกหลายแห่ง ที่
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และกําลังพัฒนาเพ่ือให้บริการแก่บุคลากร ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ แต่
ยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ เช่น ศูนย์ภาษา  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนย์ปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์หาคุณภาพหรือองค์ประกอบของตัวอย่างสารต่างๆ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม งานบริการวิชาการ  59  โครงการ 

1.   โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       1.1   โครงการห้องเรียนธรรมชาติ รุ่นที่ 3   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาบริเวณจังหวัด
ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 35  คน  เมื่อ 6  กรกฎาคม 2554  ณ  ห้องประชุมราช
พฤกษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
      1.2   โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Photo Scap ให้กับประชาชน  จํานวนผู้เข้ารับ
การอบรม 48  คน  เมื่อวันที่  24  - 25  มีนาคม  2554 ณ  ห้อง IT 701 อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
      1.3   โครงการอบรมบริการความรู้ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน   ให้กับนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ  จํานวน 30  คน  เมื่อวันที่  19 – 20 มิถุนายน  2553  ณ  โรงเรียนวัดบางปูน  
อําเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี       
               1.4   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน 60 คน  เมื่อ
วันที่   2  สิงหาคม  2554  และ อบรม จํานวน   60   คน  เมื่อวันที่   22 – 23   กรกฎาคม 2553   
ณ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      1.5   โครงการให้ความรู้อาหารปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชน ให้กับนักเรียน  จํานวน  31  
คน   เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2554   ณ  ฟาร์มเห็ด พันตรียอน สายยศ จังหวัดนครนายก 
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       1.6   โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเคมีให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อบรม
ให้กับ นักเรียน   จํานวน 30  คน  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2554  ณ  โรงเรียนวัดบางปูน  อําเภอ
อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
       1.7  โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 30   คน เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม 2554  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

      1.8   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับนาข้าวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  อบรมให้กับ เกษตรกร  จํานวน 100  คน  เมื่อวันที่  9 เมษายน 2554  ณ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลชีนํ้าร้าย อําเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
         1.9   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพร ตามแนว
พระราชดําริ  อบรมให้กับนักเรียน  จํานวน 40  คน  เมื่อวันที่  5 เมษายน  2554  ณ  อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
                1.10  โครงการบริการความรู้ด้านเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  อบรมให้กับนักเรียน 
จํานวน  45   คน  เมื่อวันที่  17 – 18  มีนาคม  2554  ณ   โรงเรียนวัดหลวง (วิทยาประชาสรรค์) 
จังหวัดอ่างทอง 
       1.11  โครงการบริการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน  อบรมให้กับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี  จํานวน  27  คน เมื่อวันที่  9 มกราคม 2554 
ณ  เทศบาลตําบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       1.12  โครงการอบรมการประดิษฐ์สื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ทางด้านณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียน ให้กับ นักเรียน  ที่เข้าร่วมโครงการ   จํานวน 27  คน  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 
ณ  เทศบาลตําบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        1.13  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์กล้วย ๆ  ให้กับนักเรียนและนักศึกษา 
จํานวน 30  คน  เมื่อวันที่  15 – 16 มกราคม 2554 ณ  อาคารคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
        1.14   โครงการบําบัดน้ําเสียด้วยนํ้าหมักชีวภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ 
นักเรียน จํานวน 38  คน  เมื่อวันที่   5  สิงหาคม 2554  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตําบลสวนพริกไทย  
อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
2.   โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ   

         2.1   โครงการออกแบบเว็บไซด์โปรแกรมสําเร็จรูป  ให้กับบุคลากร  จํานวน  37  คน   
เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2554   ณ ห้องปฏิบัติการ 1208 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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        2.2    โครงการพัฒนาทักษะการลงทุนด้วยเกมส์จําลอง  ให้กับประชาชน  จํานวน  40  
คน  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2554  ณ  ห้องประชุมช้ัน 4 ตึกนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
        2.3    อบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ส่งเสริมความรู้ด้าน
เกษตรกรรม)ให้กับประชาชน  ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 50  คน  เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์  
2554  ณ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
       2.4    โครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้นํายุคใหม่  ให้กับประชาชน  ผู้เข้ารับการอบรม  
จํานวน  30 คน  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2554  ณ  ห้องประชุมช้ัน 4 ตึกนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ 
       2.5    อบรมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Value Chain  ในองค์กร ให้กับประชาชน  
ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 30  คน  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม. 2554 ณ  ห้องประชุมบริษัท ไพศาลยัง
มา 888 จํากัด  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
       2.6    โครงการอบรมวิชาชีพการทําขนมไทย  ให้กับประชาชน ผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน 40  คน  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553  ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตําบลสวน
พริกไทย อ.เมือง  จังหวัดปทุมธานี 
      2.7    โครงการประดิษฐ์ผักและผลไม้จิ๋วให้กับประชาชน ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน  65  
คน  เมื่อวันที่  7  มีนาคม 2554  ณ เทศบาลท่าโขลง  จังหวัดปทุมธานี   
      2.8    โครงการอบรมมัคคุเทศก์  ให้กับประชาชน ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน  30  คน  
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554  ณ  หมู่บ้านคลองประชาศรัย ตลาดนํ้าลําพญา อําเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม 
                2.9   โครงการอบรมวิชาชีพการจัดสวนถาด  ให้กับประชาชน ผู้เข้ารับการอบรม  
จํานวน  15   คน  เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  2554  ณ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
                2.10  โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน  ให้กับประชาชน  ผู้เข้ารับการอบรม  จํานวน  50 
คน  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2554  ณ  เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 
      2.11   โครงการอบรมการจัดดอกไม้ให้กับประชาชน  จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2554  ณ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตําบลคลองห้า  อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
      2.12   โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ให้กับประชาชน  
ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 50  คน  เมื่อวันที่ 4 และ 7 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ชุมชนคลองเก้า อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 



60 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

3.    โครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         3.1   โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซรามิกส์ให้กับ
โรงเรียนมัธยม  ให้กับนักเรียน   ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน  40  คน  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม 2554   
ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    
4.   โครงการบริการวิชาการของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
            4.1   โครงการพัฒนา  EQ ให้กับนักเรียน  ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 53  คน  เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554  ณ  โรงเรียนวัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         4.2   โครงการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท  ให้กบั นักเรียน   ผูเ้ข้ารับการอบรม
จํานวน 50  คน  เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม   ณ   ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก 
                  4.3   โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง (บ้านนํ้า
อ้อม, บ้านทุ่งกบินทร์ และการบินไทย จังหวัดสระแก้ว) ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2554 และ 8 
และ 22 กรกฎาคม 2554) ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ําอ้อม บ้านทุ่งกบินทร์ และการ
บินไทย  ให้กับนักเรียน จํานวน 251 คน  
         4.4   โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเพ่ือการดําเนินชีวิต เร่ือง “กฎหมายเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองและการเลือกต้ัง”  ให้กับ บุคคลทั่วไป ผู้เขา้รับการอบรมจํานวน 80  คน ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   
         4.5   โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย  โดยกิจกรรมศาลจําลอง ผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน  80  คน  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2554  ณ  อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ (ห้อง 801)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
         4.6   โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี  ให้กับบุคคลทั่วไป  จํานวน 107  คน 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8406)   
         4.7   โครงการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับนักเรียน  จํานวน 50 คน  
เมื่อวันที่  9 สงิหาคม 2554 ณ  วังน้ําเขียววิลเลจ สวนลุงไกร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 
         4.8   โครงการเปิดโลกกว้างทางอาชีพ  ให้กับบุคคลท่ัวไป ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน  
87  คน  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2554 ณ  ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมถ์     
         4.9   โครงการสร้างเสริมศักยภาพทางดนตรีให้กับ นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน  
200  คน ณ  หอประชุมโรงเรียนบางปะอินราชาอนุเคราะห์ 1 ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
ปทุมธานี 
                  4.10  โครงการอ่านอย่างไร เขียนอย่างไรให้กับ  ประชาชน ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน  
42  คน  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554  ณ  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (15 - 1203) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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                  4.11   โครงการบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาแก่ชุมชน เร่ือง “การ
เสริมสร้างความรู้การพัฒนาสังคมอย่างผู้รู้...สู่ความย่ังยืน ให้กับประชาชนทั่วไป จํานวน 71 คน เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2554  ณ  โรงเรียนวัดธรรมนาวา จังหวัดปทุมธานี 
         4.12   โครงการสร้างเสริมศักยภาพทางดนตรี  ใหก้ับ นักเรียน จาํนวน 200  คน เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2555 ณ  หอประชุมโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 
        4.13   โครงการบริการวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์แก่ชุมชน ให้กับบุคลทั่วไป 
จํานวน 80 คน  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
5.   โครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

         5.1   โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญ้าแฝก ให้กับเกษตรกร ผู้เข้ารับการ
อบรม  จํานวน   60  คน  เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2554   ณ  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

         5.2    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  ให้กับประชาชน
ทั่วไปในท้องถ่ิน  จํานวน  20  คน  เมื่อวันที่  9 ธันวาคม  2554  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัด
ปราจีนบุรี 

         5.3   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร ให้กับบุคคลทั่วไป   
ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 20  คน  เมื่อวันที่  14  มีนาคม และ 25 เมษายน 2554  ณ  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

         5.4   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการรักษาโรคเร้ือน  ให้กับบุคคล
ทั่วไป  จํานวน 53  คน เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2554  ณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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6.    โครงการบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ 

         6.1   โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับ นักเรียน จาํนวน 80 คน  เมื่อวันที่  4 – 5
มกราคม  2554 ณ  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี 
         6.2   โครงการลูกเจ้าฟ้าวไลยฯ  ติวข้อสอบ  O-NET  คณิตศาสตร์  ผู้เข้ารับการอบรม
คือ  นักเรียน จํานวน 296  คน  เมื่อวันที่  27 – 28  มกราคม  2554   ณ  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
จังหวัดปทุมธานี 
         6.3   โครงการค่ายวิทยาศาสตร์   ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 209  คน  เมื่อวันที่  19 
มกราคม 2554   ณ  โรงเรียนปัณณวิชญ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
7.    โครงการบริการวิชาการของศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 
                    7.1   โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแก่
ชุมชนบ้านครัว   ให้กับประชาชน  จํานวน 50  คน  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร   
        7.2    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "ประกอบคอมพิวเตอร์  ไม่ยากอย่างที่คิด" ให้กับ
นักเรียนให้กับบุคคลทั่วไป จํานวน  30  คน  เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2554  ณ  โรงพยาบาลปิยะเวท 
กรุงเทพมหานคร 
        7.3   โครงการนําความรู้การปลูกสวนผักสู่ชุมชน  ให้กับประชาชนท่ัวไปจํานวน 60 คน  
 เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2554  ณ  บริเวณแปลงผักสาธิตหน้าตึกอํานวยการและหน้าอาคารใหม่ช้ัน  1 
 
  8.    โครงการบริการวิชาการของศูนย์การศึกษาสระแก้ว 

         8.1   โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือนลดรายจ่าย 
ตามรอยพระราชดําริ  ผู้เข้ารับการอบรมคือ  ประชาชน จํานวน 174 คน รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยโจด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554   รุ่นที่ 2 เทศบาลตําบลท่าเกษม วันที่ 26 มีนาคม 2554  
และ รุ่นที่ 3 ชุมชนที่ 2 ตําบลท่าเกษม วันที่ 23 เมษายน 2554 
         8.2   โครงการอบรมกฎหมายเบ้ืองต้น สําหรับประชาชน ผู้เข้ารับการอบรมคือ 
ประชาชน จํานวน 80 คน  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2554  ณ หมู่บ้านนํ้าซับเจริญ ตําบลสระขวัญ 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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9.   โครงการบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

       9.1   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  ให้กับ
นักเรียน  ครู และประชาชน  จํานวน 60  คน  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์   2554   ณ  โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน การบินไทย  จ.สระแก้ว 

        9.2   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  ให้กับ
นักเรียน  ครู และประชาชน   จํานวน 60 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2554  ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านน้ําอ้อม  จ.สระแก้ว 

          9.3   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  ให้กับ
นักเรียน  ครู และประชาชน   จํานวน 60 คน  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์   2554  ณ  โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  จ.สระแก้ว 

        9.4   โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เข้ารับการ
อบรมคือ  ประชาชน ตําบลสวนพริกไทย  จํานวน 72  คน  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2554  ณ  
ตําบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว 
         9.5  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เข้ารับการอบรม คือ 
นักเรียน จํานวน 90 คน  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2554  ณ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต.สวน
พริกไทย จังหวัดปทุมธานี 

         9.6   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เข้ารับการอบรม คือ 
นักเรียน จํานวน 69  คน  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2554   ณ  โรงเรียนแก้วนิมิต จังหวัดปทุมธานี 
         9.7   โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ  ผู้เข้ารับการอบรม คือ 
นักเรียน จํานวน  73 คน  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2554    โรงเรียนวัดท่าด่าน  จังหวัดนครนายก 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของมหาวิทยาลัย 
 1.   โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํารขิองคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
                 1.1   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับนาข้าวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 100  คน  เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2554   ณ  สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลชีนํ้าร้าย อําเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

       1.2   โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพร ตามแนว
พระราชดําริผู้เข้ารับการอบรมคือ ประชาชนตําบลสวนพริกไทย  จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 40  คน 
เมื่อวันที่ 5  เมษายน  2554  ณ  ชุมชน   ณ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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       1.3   โครงการบําบัดนํ้าเสียด้วยนํ้าหมักชีวภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ 
นักเรียน จํานวน 38  คน  เมื่อวันที่   5  สิงหาคม 2554  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตําบลสวนพริกไทย  
อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

 2.   โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํารขิองคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

          2.1   โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญ้าแฝก  ผู้เข้ารับการอบรมคือ กลุ่ม
เกษตรกร ผู้เข้ารับการอบรม  จํานวน   60  คน  เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2554   ณ  โรงเรียนผักไห่ 
“สุทธาประมุข” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    3.   โครงการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํารขิองคณะวิทยาการ
จัดการ 

          3.1   โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ให้กับ
ประชาชน  ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 50  คน  เมื่อวันที่ 4 และ 7 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนคลองเก้า อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
         3.2   โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน  ให้กับประชาชน  ผู้เข้ารับการอบรม  จํานวน  
50 คน  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน   2554  ณ  เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 
          3.3   อบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ส่งเสริมความรู้ด้าน
เกษตรกรรม) ให้กับประชาชน  ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 50  คน  เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์  
2554  ณ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
    4.   โครงการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํารขิองคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

                   4.1   โครงการ “การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เข้ารับการอบรมคือ 
นักเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี   และพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย จํานวน 50 คน  เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2554  ณ  วังนํ้าเขียววิลเลจ สวนลุงไกร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 
          4.2    โครงการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท  ผู้เข้ารับการอบรมคือ  ผู้เข้ารับอบรมคือ  
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จํานวน  55  คน  
เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2554 ณ  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก        
 



65 

�

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

                   5.   โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของศูนย์การศึกษา
สระแก้ว 
          โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือนลดรายจ่าย  
ตามรอยพระราชดําริ  ผู้เข้ารับการอบรมคือ  ประชาชน จํานวน 174 คน รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยโจด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554   รุ่นที่ 2 เทศบาลตําบลท่าเกษม วันที่ 26 มีนาคม 2554  
และ รุ่นที่ 3 ชุมชนที่   2   ตําบลท่าเกษม วันที่ 23 เมษายน 2554 จํานวน 43  คน  เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2553 ณ  หมู่บ้านโคกสัมพันธ์ ตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

   6.    โครงการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสาํนกัส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

                   6.1    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  ให้กับ
นักเรียน  ครู และประชาชน  จํานวน 60  คน  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์   2554   ณ  โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนการบินไทย    จ.สระแก้ว 
         6.2     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  ให้กับ
นักเรียน  ครู และประชาชน   จํานวน 60 คน เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์  2554  ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านน้ําอ้อม  จ.สระแก้ว 
          6.3    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  ให้กับ
นักเรียน  ครู และประชาชน   จํานวน 60 คน  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์   2554  ณ  โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  จ.สระแก้ว 

         6.4   โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เข้ารับการ
อบรมคือ  ประชาชน ตําบลสวนพริกไทย  จํานวน 72  คน  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2554  ณ  
ตําบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว 
         6.5   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เข้ารับการอบรม คือ 
นักเรียน จํานวน 90 คน  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2554  ณ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต.สวน
พริกไทย จังหวัดปทุมธานี 
        6.6    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เข้ารับการอบรม คือ 
นักเรียน จํานวน 69  คน  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2554   ณ  โรงเรียนแก้วนิมิต จังหวัดปทุมธานี 
        6.7    โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ  ผู้เข้ารับการอบรม คือ 
นักเรียน จํานวน  73   คน  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2554    โรงเรียนวัดท่าด่าน  จังหวัด
นครนายก 
                 6.8   โครงการเรียนรู้ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท น้อมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การดําเนินชีวิต เพ่ิมรายได้ตามวิถึชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  45 คน  เมื่อวันที่  2 – 4 
พฤษภาคม 2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่3 ด้านบริการวิชาการ 
 จุดเด่น 
 1. คณะและหน่วยงานระดับคณะ มีโครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลยัมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองตามความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 3. มหาวิทยาลยัมีแหล่งให้บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ 1 แหล่ง 
คือ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 4. มหาวิทยาลยัมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 5. มหาวิทยาลยัมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการให้กับคณะ 
 6. มหาวิทยาลยัมีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ โดยมีสํานักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินงาน
ร่วมกับคณะ ศนูย์และสํานักต่างๆ 
 7. โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ มีการประเมนิผลสําเร็จโดยใช้เกณฑ์ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบวิชาการ แบบ 3 มิติ  คือ ประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้าน
การนําไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก 
 8. มหาวิทยาลยัมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการใหบ้ริการทางวิชาการ  
 9. มหาวิทยาลยัมีการดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานที่จะไป
ให้บริการวิชาการก่อน เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ 
 10.  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกฏเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ 
โดยจัดทําเป็นคู่มือการให้บรกิารวิชาการ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนให้คณะทุกคณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยเน้นการสร้าง
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
 2. มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนให้คณะจัดหารายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของ
คณะให้มากย่ิงข้ึน 
 3. มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนให้อาจารย์ได้ดําเนินงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 
 4. มหาวิทยาลยัควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรกิารวิชาการได้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
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มิติที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานด้านการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  ที่สาํคัญดังนี ้
1. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่มีการกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547    มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม  เช่น  มีสํานัก
ศิลปวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยการให้ความสําคัญต่อ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 
2.1 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน  ดังน้ี 

2.1.1 มีโครงการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ  บรูราการกับรายวิชาดอกไม้สดใน
หลักสูตร คหกรรมศาสตร์  ของคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.1.2 โครงการดนตรีร่วมสมัยบูรณาการกับราชวิชาสุนทรียภาพของชีวิต  ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2 มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  ได้แก่

โครงการไหว้ครูทางด้านศิลปวัฒนธรรม      โครงการแข่งขันประกวดงานใบตองวิจิตรศิลป์ “เย็บร้อย  
ค่อนจีบ  ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ  ครั้งที่ 2” 

นอกจากน้ียังมีงานด้านบริการวิชาการท่ีบูรณาการเกี่ยวกับการโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทไทย    โครงการจัดทําวารสารวัฒนธรรม  และโครงการจัดทําฐานข้อมูล
เว็บไซต์สํานักศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน  และมีการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น วันสําคัญของชาติและประเพณี
สําคัญการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นต้น 

กิจกรรมและโครงการต่างๆ จะดําเนินการโดยสํานักศิลปวัฒนธรรมและประสานงาน ส่งเสริม
ให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งจะมีกจิกรรม และโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ 
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ชื่อโครงการ สถานที ่
วันที่

ดําเนนิการ 

โครงการจัดทําวารสารวัฒนธรรม - ต.ค.53 – 30
ก.ย. 54 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลเว็บไซต์สํานักวัฒนธรรม - ต.ค.53 – 30
ก.ย. 54 

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจาํปี 2553 ณ หอประชุมใหญ่  
มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

21 พ.ย. 53 

โครงการเข้าร่วมแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทยและศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา 

19-21 พ.ย. 
53 

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

14-17 ม.ค. 54 

โครงการไหว้ครูทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่  
มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

27  ม.ค.  54 

โครงการแข่งขันร้องเพลงร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีลานต้ิว  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  

9 ก.พ. 54 

โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ เวทีลานต้ิว  
มรภ.วไลยอลงกรณ์  

16 ก.พ. 54 

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย – 
เวียดนาม 

ณ กรุงฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

21 – 25 มี.ค. 
54 

โครงการดนตรีร่วมสมัย ณ เวทีลานต้ิว  

มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

4  มิ.ย. 54 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสํานักศิลปวัฒนธรรม จ.เพชรบุรี 6 – 8 มิ.ย. 54 
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ชื่อโครงการ สถานที ่ วันที่
ดําเนนิการ 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย อาคาร 60 ปี  
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

19 ก.ค. 54 

โครงการแข่งขันประกวดงานใบตองวิจิตรศิลป์ “เย็บร้อย 
ค่อนจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ  ครั้งที่ 2” 

ณ อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 

7-8 ก.ค. 54 

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย – ลาว ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์
แห่งชาติลาว 

สาธารณรัฐประชาชน
ลาว 

21 – 15 ก.ค. 
54 

โครงการแข่งขันร้องเพลงหมู่ประสานเสียง มรภ.วไลย
อลงกรณ์ 

ณ อาคาร 80 ปี   
มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

10 ส.ค. 54 

 
4. มีการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  โดยมหาวิทยาลัยมีการ

จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม  และโครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย–ลาว  

5. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ยังได้มีการส่งเสริม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการสร้างบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทย  เช่น  สืบสานประเพณีลอย
กระทงด้วยการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
 
ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่4 ด้านทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
 จุดเด่น 
 1. มหาวิทยาลยัมีสํานักศิลปวัฒนธรรม ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม 
 3. มหาวิทยาลยัมีโครงการจัดทําวารสารวัฒนธรรม และโครงการจัดทําฐานข้อมูลเว็บไซต์
สํานักวัฒนธรรม 
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4. มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  โดยจัดให้มีโครงการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลยัควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลยั 
 2. มหาวิทยาลยัควรมีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
 3. มหาวิทยาลยัควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
 4. มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความตระหนักและจิตสํานึกร่วมในเรื่องของการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนในชุมชน 
 

มิติที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดําเนินการในการบริหาร
จัดการทั้งองค์กร ประกอบด้วย 
 1. การบริหารด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2. การบริหารด้านทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อาคารสถานที่ 
 3. การบริหารด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
 

1. การบริหารด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารจัดการด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการบริหารจัดการด้านนโยบายอย่างเป็นระบบมาตรฐาน 

เดียวกันทั้งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ร่วมกําหนดนโยบายเพ่ือให้มีการนํา
นโยบายไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการระเบียบ ข้อบังคับซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย และมี 
การดําเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันให้มีความทันสมัยและสามารถนํามาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 

3. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบลงสู่ระดับคณะในการบริหารจัดการ 
ตามลําดับขั้นตอนขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและระบบบริหารคุณภาพ 
5. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการทํางานให้ 

สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
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2. การบริหารด้านทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

อาคารสถานท่ี 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสถานที่ ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยได้กระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานใน
การให้อํานาจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต้ังแต่ระดับผู้บริหารตลอดจนบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน โดยมีคําสั่งและหน้าที่รับผิดชอบ
ต่าง ๆ  
 2. มหาวิทยาลัยมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยหลายทางอย่างทั่วถึง และเช่ือมโยงกับองค์กร
ภายนอก มีการใช้ระบบสารสนเทศในทุกหน่วยงาน มีระบบสื่อสารที่ทันสมัย สามารถสื่อสารได้หลาย
ทางอย่างทั่วถึง และสามารถเช่ือมโยงกับองค์กร หน่วยงานภายนอก ทําให้นักศึกษาและบุคลากรใช้
ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว และมหาวิทยาลัยได้วางแผนและดําเนินการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมทุกอาคารในมหาวิทยาลัย มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สามารถใช้ประกอบการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูล  Web 2.0 อย่าง
ต่อเน่ือง 
 3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง
อาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการเรียนการสอน ตลอดจน
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจําปีของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น 
ข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่ายทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ให้ถูกต้องและเหมาะสม รณรงค์ให้ 
มีการคัดแยกขยะและของเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

6. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
  

3. การบริหารด้านบคุลากรและด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารจัดการด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตาม 
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ภารกิจ โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และจัด
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ 
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 4 G VRU. คือ การมีสุนทรียด้านภูมิ
ทัศน์    จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมเหมาะสม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศาสตร์ 
สร้างเครือข่ายต่อเช่ือมสู่สากล และสร้างทุนทางปัญญา เพ่ิมปรัชญาแก่สังคม 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการให้ความรู้ในเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพและรณรงค์สร้าง
แรงจูงใจ 

และกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในทุกระดับและทุกหน่วยงาน 
5. มหาวิทยาลยัพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจัดการความรู้ในเรื่องการ

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย จัดให้มีเครือข่ายการประกัน
คุณภาพ 
 

ด้านบริหารจัดการงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานและหน่วยงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน 303,450,000 บาท เงินบํารุงการศึกษา 82,000,000 เงินการศึกษาพิเศษ 
238,000,000 บาท  รวมงบประมาณท่ีได้จัดการจัดสรรในการดําเนินงานทั้งสิ้น 623,450,000 บาท 
โดยจัดเป็นงบประมาณในการบริหารจัดการส่วนกลาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น 
เงินเดือน สวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 154,449,418 บาท และเป็นการจัดสรรดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ จํานวน 469,000,582 บาท จําแนกตามยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณา
การ       มีโครงการหลักที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ จํานวน 17 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร์ จํานวน 236,792,382 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด      มีโครงการหลักที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับ
การดําเนินงานยุทธศาสตร์ จํานวน 10,940,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน ท้องถิ่น มีโครงการหลักที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ จํานวน 15 โครงการ งบประมาณจัดสรร
สําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร์ จํานวน 39,277,100 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีโครงการหลักที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ จํานวน 31 โครงการ 
งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร์ จํานวน 181,991,100 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง
บูรณาการ   
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   มหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการสร้าง
เครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ ให้เป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 17 โครงการ 17 ตัวบ่งช้ีและจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ จํานวน 236,792,382 บาท  

ในปีงบประมาณ พ .ศ .  2554 หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 12 โครงการ 15 ตัวบ่งช้ี ใช้
งบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 63,619,423.1 บาท     
 

ตารางสรุปผลความสําเร็จชองตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/โครงการ 17 17 236,792,382.00 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้น 12 15 63,619,423.1 
ร้อยละความสําเร็จ/การใช้งบประมาณ 70.58 88.23 26.87 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพสูงสุด  
   มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดโครงการในการ
ดําเนินงาน  จํานวน 10 โครงการ 10 ตัวบ่งช้ีและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ จํานวน 10,940,000บาท  

ในปีงบประมาณ พ .ศ .  2554 หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 8 โครงการ 8 ตัวบ่งช้ี ใช้
งบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 6,343,920.24บาท    

  
ตารางสรุปผลความสําเร็จชองตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/โครงการ 10 10 10,940,000.00  
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้น 8 8 6,343,920.24 
ร้อยละความสําเร็จ/การใช้งบประมาณ 80.00 80.00 57.98 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ท้องถ่ิน 
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   มหาวิทยาลัยได้พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดโครงการใน
การดําเนินงาน จํานวน 15 โครงการ 15 ตัวบ่งช้ีและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ จํานวน 39,277,100 บาท  

ในปีงบประมาณ พ .ศ .  2554 หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ 11 ตัวบ่งช้ี ใช้
งบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน   25,125,579.35 บาท   

 
ตารางสรุปผลความสําเร็จชองตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/โครงการ 15 15 39,277,100   
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้น 11 11   25,125,579.35 
ร้อยละความสําเร็จ/การใช้งบประมาณ 73.33 73.33 63.97 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
   มหาวิทยาลัยได้พัฒนาพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้เป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 31 โครงการ 31 ตัวบ่งช้ีและจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ จํานวน 181,991,100.00 บาท  

ในปีงบประมาณ พ .ศ .  2554 หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 22 โครงการ 22 ตัวบ่งช้ี ใช้
งบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน   231,965,890.84 บาท   

   
ตารางสรุปผลความสําเร็จชองตัวบ่งชี้และการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/โครงการ 31 31  181,991,100.00  
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้น 22 22  231,965,890.84  
ร้อยละความสําเร็จ/การใช้งบประมาณ 70.96 70.96  127.46 
 ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในการพัฒนาระบบการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนข้ึน ในรายงานแสดงให้



75 

�

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

เห็นถึงการเพ่ิมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ 1 – 3 มีการดําเนินงานในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
อย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงใช้จ่ายมากที่สุดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และใช้เกินงบประมาณ
เช่นเดียวกับปี 2553แต่ว่าโดยรวมการใช้งบประมาณยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2553 คืออยู่ใน
ระดับร้อยละ 69 ของวงเงินทั้งหมด 
 

ตารางสรุปผลการประเมินผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการงบประมาณ 
เปรียบเทียบปี 2554 และ 2553 
 

ปีงบประมาณ 2554 

รายการ 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 

2 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 

3 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 

งบประมาณ ท่ี
จัดสรร 

236,792,382 10,940,000 39,277,100 181,991,100 469,000,582 

รายจ่ายท่ี 
เกิดขึ้นจริง 

63,619,423.1 6,343,920.24 25,125,579.35 231,965,890.84 327,054,813.53 

ร้อยละการใช้ 
งบประมาณ 26.86 57.98 63.97 

127.46 
ใช้เกิน

งบประมาณ 
69.73 

ร้อยละที่ ใช้ ตํ่ า
กว่างบ 

73.14 42.02 36.03   30.27 

 
ปีงบประมาณ 2553 

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่ 1 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

3 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

4 

รวม 

งบประมาณที่
จัดสรร 

234,560,200 25,470,000.00 25,470,000.00 212,730,600.00 498,230,800.00  

รายจ่ายที่
เกิดขึ้นจริง 

5,462,098.90 10,228,758.30 5,009,247.31   322,246,756.78 342,946,861.29 

ร้อยละการใช้
งบประมาณ 

2.3 40.2 40.2 150 
ใช้เกิน

งบประมาณ 

68.8 

ร้อยละที่ใช้ตํ่า
กว่างบ 

97.7 59.8 59.8 - 31.2 

 
จุดเด่น 
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1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการบริหารจัดการทั้ง
องค์กรอย่างเข้มแข็งทั้งในด้านการการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ประกาศและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  

2. มีการกระจายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสม  
3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา 

2554 ตามประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  
4. มีการทบทวนประสิทธิผลของแผนการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานผลการประเมินแผนกล

ยุทธ์ตามตัวบ่งช้ี 2553-2556 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2554 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและระบบส่งเสริมด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรม ของบุคลากร 
6. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ จัด

ให้มีเครือข่ายการประกันคุณภาพ 
7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ และมีร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 อย่างชัดเจน 
8. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการติดตามการใช้งบประมาณทั้งคณะวิชาและมหาวิทยาลัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดทํารายงานการใช้งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ยังไม่พบกระบวนการในการสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในส่วนของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
การรับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากบุคลากร เป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งองค์กร 

2. ควรมีการวิเคราะห์และดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหารายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะในคณะที่มีจํานวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง  

3. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์ตามตัวบ่งช้ี 2553-2556 ประจําปีงบประมาณ 2554น้ัน
พบว่า 
3.1. ยังไม่มีการรายงานผลสําเร็จของตัวช้ีวัด (KPIs) ทั้ง 12 ตัวตามเป้าประสงค์ทั้ง 3 ด้าน จึง

เสนอให้มหาวิทยาลัยต้องมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวช้ีวัดทั้ง 12 ตัวน้ี
อย่างต่อเน่ือง และรายงานผลให้กับสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3.2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของบางโครงการ/กิจกรรมน้ัน มีการวัดผลที่ไม่ชัดเจน เช่นวัดระดับ
ความสําเร็จและรายงานเฉพาะจํานวนโครงการที่ดําเนินการ เป็นต้น 

3.3. การกระจายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์น้ันมหาวิทยาลัยยังคงให้ความสําคัญ
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 โดยจัดสรรงบประมาณประมาณร้อยละ 90 

3.4. การเบิกใช้งบประมาณยังอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 69 โดยท่ีการใช้งบประมาณในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ันใช้น้อยละร้อยละ 30 และยังคงใช้เกินงบประมาณที่ ต้ังไว้สําหรับ
โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
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4. เสนอให้จัดทําเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติ
ราชการด้วยเพ่ือให้เกิดถ่ายทอดแผนฯลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ 

5. วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมท่ีมีการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด และรายงานต่อ
ผู้บริหาร 

 
มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดําเนินการตามพันธกิจที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ดังนี้ 

1.  การจัดทําโครงการต่างๆ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.1  โครงการพัฒนาความรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ต.
ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

              คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.2  โครงการอบรมครูนาฏศิลป์ 3 จังหวัด   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3  โครงการพัฒนาสรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการทางด้านชีววิทยา ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2554  
1.4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูสอนวิชา
เคมี 
1.5 โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ พลศาสตร์การบิน 

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกําลังใจ ให้คณาจารย์และบุคลากร 27 

– 30 มีนาคม 2554  
ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
คณะครุศาสตร์ 
1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน 
1.8 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล 
1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอน  
คณะวิทยาการจัดการ 
1.10  โครงการพัฒนาครูด้านสื่อการสอน 
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1.11  โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สําหรับบุคลากรทาง
การศึกษา 
1.12  โครงการอบรมผู้นําเพ่ืองานนันทนาการ 
1.13  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะครั้งที่ 1 
1.14  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะครั้งที่ 2 

2.    การพัฒนาคณาจารย์ในคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

      2.1  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ ดําเนินการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
      2.2  จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามกลุ่มวิชาในหมวด
ต่างๆ 
      2.3  ประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
      2.4  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 
ผลการวิเคราะห์การดําเนนิงานมิติที ่6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเด่น 
1. คณะทุกคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนการดําเนินงานด้านการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
2. มีการติดตามประเมินผลตามแผน และโครงการต่างๆ 
3. มหาวิทยาลัยมศีูนย์ศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ช่วยเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

4. มหาวิทยาลัยมนีโยบายพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรการสอน 
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5. อาจารย์และนักศึกษามีความภาคภูมิใจในช่ือของมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย แผนการดําเนินการให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างต่อเน่ือง และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 

3. สนับสนุนอาจารย์ให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการเรียนการสอน 
4. พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านให้กับอาจารย์ เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

มิติที่ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  รวมถึงประชาชนให้มีจิตสํานึก  มุ่งมั่นใน
การทําหน้าที่และมีพฤติกรรมในการทํางานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของชาติและความถูกต้องเป็นธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  ดังน้ัน มหาวิทยาลัย  ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ  มีการน้อมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ 
ข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในโอกาสต่างๆ  มาจัดทําโครงการฝึกอบรม เพ่ือการ
พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ   นอกจากน้ียังได้จัดทําโครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    เพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นราชสักการะ  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช      

การดําเนินงานสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ตามท่ีกําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการบริการวิชาการแก่สังคมน้ัน  
สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานร่วมกับคณะ 
ศูนย์ สํานักต่างๆ  ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนย์สระแก้ว  ในปีงบประมาณ  2554 (ต.ค.53 – ก.ย.54)  
มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และได้รับการ
อนุมัติจากสภา รวม  20  โครงการ  แต่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จรวมท้ังสิ้น 18 
โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ 2 โครงการ  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี   
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1.  ดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  และสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ รวม  18  โครงการ ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ได้แก่  
นักศึกษา  ประชาชน  ข้าราชการ  บุคลากร    กลุ่มเกษตรกร  และชาวบ้าน รวมทั้งสิ้น  1,196  คน 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีได้พัฒนาความรู้ รู้จักการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

โครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้ง  18  โครงการ สรุปได้ดังน้ี 

 1.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน
เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้   และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน  3  โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 232 คน  ดําเนินโครงการโดยสํานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

         1.2  โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
“น้อมนําพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดําเนินชีวิตเพ่ิมรายได้ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”  
เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  1  โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 45 คน  ดําเนินโครงการโดย
สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

  1.3  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
ประชาชนท่ัวไปจํานวน  1 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 72 คน ดําเนินโครงการโดยสํานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

  1.4  โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยการจัดฝึกอบรมให้กับ
อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  เก่ียวกับการน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ เช่น การเพาะเห็ด  การทําผลิตภัณฑ์ครัวเรือน จัดซื้อหนังสือต่างๆให้กับห้องสมุดและพัฒนา
จัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด ให้กับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้วทั้ง  3  แห่ง 
คือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุ่งกบินทร์  และ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนํ้าอ้อม  จํานวน  3  โครงการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน 
ดําเนินโครงการโดยสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชากา 

   1.5  โครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้แก่ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนของสถานศึกษาต่างๆ  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการปฏิบัติการสร้างอาชีพสู่ชุมชน  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  และโครงการหญ้าแฝก  จํานวน   10   โครงการ ดําเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน  667 คน 

2. มีการจัดรายวิชาที่มีสาระเก่ียวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ
สอดคล้องกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 7  รายวิชา ได้แก่ วิชา
ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท  ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จัดให้กับนักศึกษาทุกคน เพ่ือสร้างจิตสํานึก 
เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
รายวิชาสัมมนาการจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง  (ปริญญาเอก)     รายวิชา
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ปริญญาโท)   รายวิชาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ  (ปริญญาตรี)   
รายวิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน  (ปริญญาตรี)  และรายวิชาการ
ปรัชญาการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาตรี) 

 3. มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 1 ศูนย์ ซึ่งมีสถานีย่อย  9  สถานี ได้แก่  สถานีนํ้าหมักชีวภาพ  สถานี
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  สถานีธนาคารต้นไม้   สถานีแปรรูปสมุนไพร  สถานีเห็ด  สถานีดิน  สถานีปุ๋ย  
สถานีขยะและแก๊สชีวภาพ  และสถานีไบโอดีเซล   เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับบุคลากร  
นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพสู่ชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มแม่บ้านตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชน
ต้นแบบ 

5.  มีการผลิตผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในครัวเรือน เช่น นํ้ายาเอนกประสงค์ นํ้ายาล้างจาน แชมพู 
สบู่ก้อน สบู่เหลว และนํ้ายาซักผ้า เพ่ือใช้ในหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือจําหน่ายให้กับบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

6.  โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดได้รับการประเมินผลสําเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3  มิติ คือประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําไปใช้ 
ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับ ดีมาก  คิดเป็น
คะแนนร้อยละ  97.24 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการในด้านกระบวนการ  
ขั้นตอนการให้บริการ  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก    และด้านคุณภาพการ
ให้บริการในระดับดีมาก  คิดเป็นคะแนนร้อยละ 92.29  ด้านการประเมินผลการนําไปใช้พบว่า  ทุก
โครงการตามแนวพระราชดําริมีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน   คิดเป็นคะแนนร้อยละ 93.24 
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7. การนําแนวทางสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้
บุคลากรทุกคนในทุกระดับ ได้น้อมนําแนวทางพระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพในการทํางาน และคณุภาพชีวิต  เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดให้มีโครงการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทกุคนให้มีความรู้และน้อมนําพระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ได้แก่    โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนว
ทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 4 รุ่น 
   
จุดเด่น 
 1. มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักศึกษา  ประชาชน  ข้าราชการ  
บุคลากร  กลุ่มเกษตรกร  และชาวบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีได้พัฒนาความรู้
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รู้จักการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  และสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้แก่ วิชาตาม
รอยเบ้ืองพระยุคลบาท  ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จัดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน เพ่ือสร้าง
จิตสํานึก เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์    
 3. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ ในการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินงานในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น และชุมชน  
 4. มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 1 ศูนย์  สถานีย่อย  9  
สถานี ได้แก่  สถานีนํ้าหมักชีวภาพ  สถานีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  สถานีธนาคารต้นไม้   สถานีแปรรูป
สมุนไพร  สถานีเห็ด  สถานีดิน  สถานีปุ๋ย  สถานีขยะและแก๊สชีวภาพ  และสถานีไบโอดีเซล   เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับบุคลากร  นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและมีส่วนในการดําเนินงานสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรับรู้และร่วมแก้ปัญหาของ
ชุมชนและท้องถิ่นให้กับนักศึกษา  

2. ควรมีโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน ในการขยายการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน 

3. ครวมีดารขยายผลการจัดการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้สู่โรงเรียนและชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 

 

มิติที่ 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายในมีการจัดให้มีโครงการความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ  ทั้งด้านการจัดการศึกษาด้าน
ถ่ายทอดความรู้/ให้บริการด้านวิชาการ ด้านความร่วมมือทางวิชาการ  การประกันคุณภาพการศึกษา
กับระหว่างมหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษาต่างๆ เอกชนและชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยต่อเน่ือง มีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในส่วนต่างๆ
ดังน้ี 

ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา 

การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและเอกชน  

1.  ด้านการจัดการศึกษา  

1) โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(วิทยาลัยนวัตกรรม) 

16 พ.ค. 
2550         
เป็นต้นไป 

2) ร่วมมือกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการการออกข้อสอบ จัดทําข้อสอบ และ
ตรวจข้อสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเจ้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา(คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

25 พ.ย. 
2553 
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ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา 

3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
และชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร ชมรมบริหารงานบุคลชายคลอง ชมรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการ
ทํางานนวนครในการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

16 ก.พ. 
2554 

2.  ด้านถ่ายทอดความรู้/ใหบ้ริการด้านวิชาการ  

4) บันทึกข้อตกลงแสดงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัด
ปราจีนบุรี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เร่ืองโครงการความร่วมมือถ่ายทอด
ความรู้ทางการเกษตร (คณะเกษตร)  

8 – 9 ธ.ค. 
2553 

5) สมาคมวอลเลย์่บอลแห่งประเทศไทย ในการให้บริการวิชาการงานกีฬา(คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

16 มี.ค. 
2554 

6) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่สําคัญของชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว (คณะครุศาสตร์) 

 

7) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลชีนํ้าร้าย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

2 เม.ย. 
2554 

3.  ด้านความร่วมมือทางวิชาการ 

8) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปีโดยเร่ิมต้ังแต่ วันที่  15  มกราคม  
2552 เป็นต้นไป (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

15  ม.ค. 
2552- 14 
ม.ค. 2555 

9) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้าน 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (คณะวิทยาการจัดการ) 

2 ส.ค. 
2553 
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ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา 

10) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและ
จัดการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ 
บริษัท เอ็นโอเค พรีซซิั่น (ประเทศไทย) จํากัด(คณะวิทยาการจัดการ) 

17 ธ.ค.
2553 

11) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและ
จัดการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ 
บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (คณะวิทยาการจัดการ) 

17 ธ.ค.
2553 

12) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและ
จัดการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ 
บริษัท ชายสี่ บะหม่ีเก๊ียว จํากัด(คณะวิทยาการจัดการ) 

17 ธ.ค.
2553 

13) โครงการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการทําวิจัย  มนัีกศึกษา
ระดับปริญญาโท (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2554 

14) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ บริษัท เซ็นทรัล รเีทล  
คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด(คณะวิทยาการจัดการ) 

7 มี.ค.
2554 

15) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 
เป็นต้นไป(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

18 เม.ย.
2554 เป็น
ต้นไป 

16) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลสวน
พริกไทย จังหวัดปทุมธานี กับ สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการและ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

26 เม.ย. 
2554 
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ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา 

17) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (วิทยาลัยนวัตกรรม) 

6 มิ.ย. 
2554 เป็น
ต้นไป 

18) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและ
การบัญชี ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  
บริษัท เอส.ซี.ไอ. การบัญชี และกฎหมาย จาํกัด(คณะวิทยาการจัดการ) 
 

26 ส.ค.
2554 

ข้อตกลงความร่วมมือ  ระยะเวลา 

การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 

19) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ บริษทั  

เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จํากัด(คณะวิทยาการจัดการ) 

14 ก.พ. 
2555 

20) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  ในการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระยะเวลา 3 
ปี ต้ังแต่ปี 2553-2555 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

4 ก.พ. 
2553 

21) บันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัย  ระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2553 เป็นต้นไป(สถาบันวิจัยและพัฒนา) และร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัด
นิทรรศการและนําเสนอผลงาน 1 ปี/ครั้ง 

1 พ.ค. 
2553- 30 
เม.ย.2557 

22) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย  
และร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน 2 ปี/ครั้ง 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

พ.ศ.2553 
เป็นต้นไป 
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ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา 

23) สถาบันวิจัยและพัฒนามีการทําบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหา
วิทยาราชภัฏสวนดุสิต ด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระยะเวลาความ
ร่วมมือ 4 ปีโดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

16 มิ.ย.
2553- 15 
มิ.ย.2556 

24) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

30 พ.ย. 
2553 

25) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพหลักสตูร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ระหว่างสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลา
ความร่วมมือ 3 ปีโดยเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นไป(สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน) 

พ.ศ.2554 
-2556 

26) บันทึกความตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย กิจการนักศึกษา บริการ
วิชาการแก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษา การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วิทยาลัยนวัตกรรม) 

24 ก.พ. 
2554 
เป็นต้นไป 

27) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 
ระหว่าง 9 มหาวิทยาลัย(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 

มี.ค. 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา 

28) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏไวลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะเกษตร, 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,์ คณะ
วิทยาการจัดการ) 

25 มี.ค. 
2554 

29) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม(คณะวิทยาการจัดการ) 

25 มี.ค.
2554 

30) บันทึกความตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย กิจการนักศึกษา และ
ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(วิทยาลัยนวัตกรรม) 

29 เม.ย.
2554         
เป็นต้นไป 

31) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่
เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร หรือคณะอ่ืน ๆ ในนามภาควิชา/สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา
หรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง(คณะเกษตร) 

30 พ.ค.54 

32) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
9 แห่ง โดยจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือพัฒนานักศึกษา ในโครงการค่ายผู้นําเยาวชนจิต
อาสาเครือข่าย 9 ราชภัฏ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ เกาะช้าง  
จ.ตราด (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

14-18 
ก.ค. 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา 

33) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ(คณะ
วิทยาการจัดการ) 

13 ก.ย.
2554 

ข้อตกลงความร่วมมือ  ระยะเวลา 

การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ 

33 ความร่วมมือกับ Jiangxi Normal  University (JXNU)  ประเทศจีน 22 เม.ย. 
2553เป็น
ต้นไป 

34 ความร่วมมือกับ   National University of Laos (NUOL)  ประเทศลาว 20 ส.ค. 
2553-19 
ส.ค.2558 

35 ความร่วมมือกับ   University of Social Sciences and Humanities – Hanoi 

(USSH)  ประเทศเวียดนาม 

27 ต.ค.
2553-26 
ต.ค.2558 

36 ความร่วมมือกบั   Honghe University (UOH) ประเทศจีน 26 พ.ค.
2554-25 
พ.ค.2559 

37 ความร่วมมือกับ   Yunnan Normal University (YNNU) ประเทศจีน 07 ส.ค.
2554-06 
ส.ค.2559 

38 ความร่วมมือกบั   Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) 

ประเทศจีน 

07 ส.ค.
2554เป็น
ต้นไป 

39 ความร่วมมือกับ   Yunnan College of Tourism Vocational ประเทศจีน 30 พ.ย. 
2554-29 
พ.ย. 2559 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

ข้อตกลงความร่วมมือ  ระยะเวลา 

การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ 

40 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยเจียงซีนอร์มอล   
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปีการศึกษา 2554 (วิทยาลัยนวัตกรรม) 

พ.ศ.2554 

 
 
จุดเด่น 

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2.  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมากข้ึน 
2. ควรมีการสรุปผลการดําเนินการในการทําความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในแต่ละด้าน 

(เช่น ด้านประกันคุณภาพ ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา กรณีการทํา MOU กับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผลประเมินตามแบบสอบถามในการประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผลประเมินตามแบบสอบถามอธิการบดี 



91 

�

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านการเรยีนการสอน    
1.1  มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3.81 มาก 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มี
ผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.70 มาก 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง คณาจารย์ที่มีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.69 มาก 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 3.89 มาก 

1.5  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 3.79 มาก 

1.6  มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 3.99 มาก 

1.7  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 3.56 มาก 

2. ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์
 

 
2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
3.81 มาก 

2.2  มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน 

3.52 มาก 

2.3  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.47 มาก 

2.4  มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 3.19 ปานกลาง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3. ด้านการบรกิารวิชาการ 
3.1  มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น   ห้องสมุด ศูนย์

วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 3.84 มาก 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 3.84 มาก 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 3.58 มาก 

3.4  มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 3.41 มาก 

3.5  มีหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานภายนอกและชุมชน 3.52 มาก 

4. ด้านทํานบุาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
 

 
4.1  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมใน

มหาวิทยาลัย 3.47 มาก 

4.2  มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
3.56 มาก 

4.3  มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 
3.41 มาก 

4.4  มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
3.45 มาก 

5. ด้านการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

 
5.1  มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู  อาจารย์  และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.90 มาก 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารย์ในคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

3.86 มาก 

5.3  มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอน
และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย 

3.54 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

6. ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ
6.1  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 3.99 มาก 

6.2  มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกับแนวทางการสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 4.06 มาก 

6.3  มีการนําแนวทางตามพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย 3.83 มาก 

7. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ 
 

 
7.1  มีการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 3.38 ปานกลาง 

7.2  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน 3.55 มาก 

7.3  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัย และองค์การอ่ืนในประเทศ 3.50 มาก 

7.4  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยและองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 3.54 มาก 

7.5  มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
องค์การอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.47 มาก 

7.6  มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
3.40 มาก 

ภาพรวมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 3.64 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการบริหารจัดการของอธิการบดีในแต่ละด้าน 
 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านภาวะผู้นาํ       
1.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ

ตัดสินใจ 3.34 ปานกลาง 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 
3.13 ปานกลาง 

1.3  มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 
3.27 ปานกลาง 

1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ให้การนิเทศ 3.37 ปานกลาง 

1.5  มีการให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
3.24 ปานกลาง 

1.6  มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และ กําหนดวัตถุประสงค์และ
เวลาของงาน  ได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได
ทราบ 

3.56 มาก 

1.7  มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใช้
กลยุทธ์ต่างๆ 3.44 มาก 

1.8  มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและ
ร่วมมือในการทํางาน 3.10 ปานกลาง 

2. ด้านการบรหิารจัดการแผนงานและงบประมาณ       
2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย 3.52 มาก 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนด 3.53 มาก 

2.3  มีการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
3.40 มาก 

2.4  เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการและ
การจัดสรรงบประมาณ 3.39 ปานกลาง 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
อย่างต่อเน่ือง 

3.51 มาก 
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ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.6  มีการนําผลการประเมนิไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 
3.37 ปานกลาง 

2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผน/โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.50 มาก 

3. ด้านการบรหิารงานในหนว่ยงาน 
 

 
3.1  มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้าน

สถานที่  เคร่ืองมือ  และวัสดุอุปกรณ์ 3.45 มาก 

3.2  มีการมีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 
3.25 ปานกลาง 

3.3  มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
3.37 ปานกลาง 

3.4 มกีารมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้
ผลตอบแทนด้วยความยุติธรรม 

3.25 ปานกลาง 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
3.32 ปานกลาง 

3.6  มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
3.36 ปานกลาง 

3.7  มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.92 มาก 

4. การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   
  

4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย 

3.81 มาก 

4.2  มีการควบคุม  ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานทีแ่ละ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย 

3.74 มาก 
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ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน  รวมท้ังติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.84 มาก 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ง
วิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 3.75 มาก 

4.5  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
วิชาการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริม
กิจการนักศึกษา 

3.69 มาก 

5.  ภาพรวมการบรหิารจัดการของอธิการบดี  
5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และ

ทิศทางของมหาวิทยาลัยในระดับใด 3.48 มาก 

5.2  ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของอธิการบดี 
3.35 ปานกลาง 

5.3  ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
3.60 มาก 
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ผลการสัมภาษณ์การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูถัมภ์  

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
สัมภาษณ์ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 

 
1.   จากกลุ่มผู้แทนคณาจารย์ 
 

     1.1   ด้านวิชาการ 
       1.   มหาวิทยาลัยมุ่งปิดสอนบัณฑิตศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งมีปัญหาตามมา คือ 
                  1)   ผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่สอนบัณฑิตศึกษาจะบริหารงานไม่ได้เต็มที่ 
                  2)   รายได้การจัดการศึกษาส่วนมากจะเป็นค่าสอน มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ไม่
เท่าที่ควร (ได้รบัประมาณร้อยละ 20) 
       2.   การเข้มงวดเร่ืองการควบคุมดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนยังไม่ดีพอ เช่น คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

     1.2   ด้านการบริหาร 
       1.   ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยมีความจําเป็น ทั้งน้ีเพ่ือรักษาคน
เก่งและดึงดูดคนเก่งคนดีมาทํางาน 
                     ควรจัดเพ่ิมเติมและไม่ควรตํ่ากว่าสถาบันอ่ืน เช่น ที่พักของบุคลากร  

   ควรมีการก่อสร้างเพ่ิมเติม 
                     ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวควรปรับเป็นวันละ 300 บาท 
       2.   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                     แบบประเมินยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ควรมีการแก้ไขปรับปรุง 
       3.   ควรมีการปรับปรุงด้านกายภาพและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยและให้ดูว่ามีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมบ้าง 
 
2.   จากกลุ่มคณบดี 
 

     2.1   ระบบบริหาร 
       1.   ควรมีการปรับปรุงระบบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยให้มคีวามชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เช่น ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
       2.  ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นหลักในการกําหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การ
บริหารเกิดเอกภาพในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
       3.   การให้ความสําคัญกับการประสานงานภายในมากขึ้น รวมท้ังระบบการสื่อสารภายใน  
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 2.2   การพัฒนาบุคลากร 
       1.   ควรมีการกําหนดเส้นทางอาชีพ (Career path) ของพนักงานสายสนับสนุน เพ่ือ
ความก้าวหน้าในอาชีพและการกําหนดแนวการพัฒนาบุคลากร 
       2.  ขาดการวิเคราะห์แผนอัตรากําลังของคณะ และหน่วยงานสนับสนุนทําให้อัตรากําลังไม่
สอดคล้องกับภาระงานของบุคลากร โดยเฉพาะบางหน่วยงานที่อัตรากําลังไม่เหมาะสม เช่น มี
บุคลากรมาก แต่ภาระงานน้อย  
       3.   ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรวมของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ต่างคนต่างทํา 
 

     2.3   การบริหารการเงินและงบประมาณ 
       1.   มีเงินรายได้ที่เก็บเป็นเงินคงคลังค่อนข้างสูง (ประมาณ 700 ล้านบาท) ควรนํามาใช้ใน
การพัฒนา เช่น จัดหาครุภัณฑ์การสอน จัดทุนพัฒนาบุคลากร 
       2.   ควรจัดสวัสดิการโดยเฉพาะเร่ืองที่พักอาศัยให้มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
       3.   ควรมีความโปร่งใสในเรือ่งการใช้งบประมาณ  

  4.   ควรมีมาตรฐานเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงานต่าง ๆ  มิใช่หลายมาตรฐาน
เพราะต่างคนต่างกําหนด 
 

     2.4   การบริหารงานบุคคล 
       1.   ความแตกต่างระหว่างบุคลากรทั้งด้านความคิดและสิทธิประโยชน์ ซึ่งนํามาสู่ความ
เหลื่อมล้ํา และความแตกแยก โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย  
       2.  สภาพต่างคนต่างอยู่ ขาดการพบปะปรึกษาหารือระหว่างกัน เกิดปัญหาการขาดความ
เข้าใจและการให้ข่าวด้วยวิธีที่ไม่พึงประสงค์ 
       3.   พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู้สึกไมม่ั่นคงในตําแหน่งหน้าที่ รวมท้ังลูกจ้างช่ัวคราวที่
ทําสัญญาจ้างรายปี ที่ไม่มีโอกาสเลื่อนเงินเดือนให้สูงข้ึน 
 

     2.5   การบริการวิชาการ 
       1.   ระบบการประชาสัมพันธ์การสรรหานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน บาง
คณะ/สาขาวิชามีการประสัมพันธ์รับนักศึกษาเอง  
       2.  การรับนักศึกษาใหม ่ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี เช่น มีผู้สมัครเข้าเรียนครุศาสตร์
ศาสตร์เป็นจํานวนมาก (ประมาณ 6,000 คน) แต่จํานวนรบัได้มีประมาณ 500 คน ทําให้นักศึกษาล้น
เกิน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก
เรียนสาขาวิชาอ่ืน 
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          จําแนกตามคณะและภาพรวมมหาวิทยาลัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติ/ตวัชีว้ดั

Weight
วิทยาการ

จดัการ

เทคโนโลยี

อตุสาหกร

รม

ครศุาสตร์

วิทยาศาส

ตร์และ

เทคโนโลยี

มนุษยศาส

ตร์

เทคโนโลยี

การเกษตร
เฉล่ีย

มหาวิทยา

ลยั

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน

1.1 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.21 4 3.42 4.03 3.5 4.46 4

1.2 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 2.96 4 3.5 5 5 4

1.3 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาต่างประเทศ
5 3 3.53 5 2 5 5 3

มิติ 2 ด้านการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์         

2.1 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.33 4 4.33 4.33 4.33 4.13 4

มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ

3.1 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4 3.33 5 4 3.5 5 5

3.2 ร้อยละของความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสานความร่วมมือ

กบัชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 5 5 5 5 5 5 4

มิติ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

4.1 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 3 4 4 3 4.13 3.57

มิติ 5 ด้านการบริหารจดัการ

5.1 ร้อยละความสําเร็จของตวับ่งชี้ตามแผนปฏิบตัิราชการในปีการศึกษาท่ี

ประเมิน
2 5 3.5 4 5 5 5 4.6

5.2 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 3.75 3 4 4 5 4.16

5.3 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 3.5 3.75 4.25 4.33 5 4.23

5.4 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 3.5 5 4 3 5 4.14

5.5 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 3.5 4 5 4 5 4.28

มิติ 6 ด้านการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการตามแผนพฒันา

บุคลากร การจดัการความรู้เพื่อพฒันาบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา และ

การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบนัอุดมศึกษา

10 5 3 5 5 5 5 4.6

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการท่ีกําหนด

ตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ
5 5 5 5 5 5 5 5

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน และ

การบริหารมหาวิทยาลยั

5 5 5 5 5 5 5 5

มิติ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั ชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาท้องถิ่น

10 5 5 5 5 5 5 5

ค่าน้ําหนกัรวมจากตวับ่งชี้ 80        4.68        3.93        4.56        4.38        4.49        4.80        4.47        4.33

ค่าน้ําหนกัจากแบบสอบถาม 20        3.80        2.51        4.18        3.43        3.49        3.92        3.61        3.64

คะแนนรวม 100        4.50        3.65        4.49        4.19        4.29        4.63        4.30        4.19

ค่าคะแนน

ตาราง  แสดงค่าคะแนนรวมตามมิต/ิตวัชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูถัมภ์

หมายเหต ุ วิทยาลยันวตักรรมไมไ่ด้รับการประเมิน เน่ืองจากมีผลการดําเนินงานไมค่รบปีการศกึษา 
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บทที่ 3  
ผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลคณะ และคณบด ี
 

 ในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ได้มี
การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคณะ และคณบดี ใน 8 มิติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์จากข้อมูล เอกสารต่าง ๆ เช่น รายงานการ
ประเมินตนเองของคณะ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผลการประเมินจําแนกเป็นคณะ ดังนี้  

 
 

 
 
 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คณะครุศาสตร์ 
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1. ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับคณะ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดข้ึนในนามของ
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ต้ังอยู่ที่ถนนเพชรบุรี  ตําบลประแจจีน  อําเภอดุสิตในเนื้อที่
ประมาณกว่า 4 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรม
หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  โดยได้โปรดประทานสถานที่ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูหญิงขึ้น มีหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

เริ่มแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) โดยย้ายนักเรียน
ฝึกหัดครูมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ใช้เวลาเรียน 3 ปี ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรน้ีในปี พ.ศ. 2475–
2479 และปี พ.ศ. 2485–2497 โดยที่ในช่วง พ.ศ.2480–2484 กระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายนักเรียน 
(ป.ป.) ไปเรียนที่โรงเรียนสวนสุนันทาลัย (วิทยาลัยครูสวนสุนันทา) 

พ.ศ. 2489 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักศึกษาฝึกหัดครู
แบบสหศึกษา โดยให้นักศึกษาหญิงประจํา นักศึกษาชายเดินเรียน 

พ.ศ. 2513  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) เป็นรุ่นแรกใน
วิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา และในปีนี้เองยังได้จัด
โครงการอบรมครูชุด พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. เพ่ือช่วยเพ่ิมวุฒิครูให้กับครูไม่มีวุฒิครูมาก่อน เป็นการ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู แต่ได้หยุดไปเมื่อปี พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2514  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ขึ้นอีกคร้ังหน่ึง
เน่ืองจากประเทศขาดแคลนครู โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) 
หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 1 ปี  แต่เปิดได้เพียง 2 รุ่นเท่าน้ันในปี พ.ศ. 2514–2515 

พ.ศ. 2515  ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากเพ่ิมปริมาณการรับนักศึกษามากข้ึน และเปิดวิชาเอก
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย คือ เคมี ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร์ ประถมศึกษาพลศึกษา 
สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา 
อุตสาหกรรมศิล ป์และสหกรณ์  และในปี น้ี ไ ด้ เ ปิด รับนักศึกษาภาคค่ํ าตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือผลิตครูให้เพียงพอกับความต้องการโดยเปิดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.
ช้ันสูง ใน 5 วิชาเอกดังน้ี ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา และ
ในปี พ.ศ. 2520 เปิดวิชาเอกประวัติศาสตร์และวิชาเอกภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ. 2521 เปิดวิชาเอก  คหก
รรมศาสตร์ เพ่ิมเติมอีกในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง การเปิดภาคค่ํา  2 หลักสูตรน้ี ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2515-2521 
รวม 7 รุ่น ผลิตครูได้ประมาณ 10,000 คน 

พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 มีผลทําให้วิทยาลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2521  ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรกโดย เปิด 2 
วิชาเอก คือวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสังคมศึกษา   ปี  พ.ศ.  2522   เปิดเพ่ิมในวิชาเอกเกษตรศาสตร์ 
พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ รวมเป็น  8 วิชาเอก 

พ.ศ. 2522  มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ใน
หลักสูตร ป.กศ. ช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ทําให้สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทาง



101 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

การศึกษาประจําการให้สูงขึ้นได้มากกว่า 10,000 คน โครงการน้ีสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2528 ทําได้ รวม 
7 รุ่น 

พ.ศ. 2523  หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แต่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ขึ้นเป็นคร้ังแรก
ในวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  และประวัติศาสตร์ 

ปีต่อมา  เปิดสอนเพิ่มอีกทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 
ดังน้ี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ 
เกษตรศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์
ศาสตร์ นาฏศิลป์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว สุขศึกษา และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

พ.ศ. 2528  หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง ตามนโยบายไม่ต้องการผลิตครูคุณวุฒิ
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

พ.ศ. 2529  เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)  ใน 10 วิชาเอก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป์ คหก
รรมศาสตร์ สุขศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ พลศึกษา เกษตรศาสตร์ การบริหารโรงเรียน และนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และในปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปีเพ่ิมใน
วิชาเอกพลศึกษา คหกรรมศาสตร์ และการประถมศึกษา ส่วนระดับปริญญาตรี 2 ปี  (หลัง
อนุปริญญา) เปิดเพ่ิมในวิชาเอก การประถมศึกษา 

พ.ศ. 2530  เร่ิมโครงการคุรุทายาท ที่ต้องการผู้ที่เรียนเก่ง มีความประพฤติดีและศรัทธาใน
อาชีพครูมาเป็นครูตามความต้องการของของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  รับ
นักศึกษาจากผู้ที่จบมัธยมปีที่ 6  และผู้ที่กําลังเรียนอยู่ในช้ันปีที่ 2 ที่มีผลการเรียน      ไม่ตํ่ากว่า 
3.00 หรือเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 ขึ้นไปเข้าเรียนในช้ันปีที่ 3 ในโครงการน้ีด้วย โดยเปิดในระดับปริญญา
ตรี 4 ปี ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา 

โครงการน้ีดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นในปี พ.ศ. 2534 กรมการฝึกหัดครูมีนโยบายให้รับ
นักศึกษา ได้เพียงบางแห่งแล้วให้เรียนอยู่ที่เดียวกันเป็นกลุ่ม แต่ในปี 2535 ได้เปิดรับตามปกติและ
เพ่ิมวิชาเอกคณิตศาสตร์ขึ้นด้วย และพบว่าโครงการนี้นักศึกษาทุกรุ่นมีผลการเรียนดี มีความรู้
ความสามารถเป็นเลิศ 

พ.ศ. 2547  เปิดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดย
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีความประพฤติ
และมีศรัทธาในอาชีพครู มีทุนการศึกษาให้ใน 4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งหมด 37 ทุน และเปิดสอนโดยไม่มีทุนอีก 2 
โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2550  เปิดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  4 
หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จนถึงปัจจุบัน 
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1.1 รายชื่อผูบ้ริหารชุดปัจจุบัน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  เกิดธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 
  อาจารย์มานิต  ทองจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
  อาจารย์ ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสด์ิ ผู้ช่วยคณบดี 
  นางอารีย์  ทิพรส หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

1.2 ปรัชญา 
 คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  สานท้องถิ่นพัฒนา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี 

 
1.3 วิสัยทัศน ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสถาบัน
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

 
1.4 พันธกิจ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลัก
สําคัญคือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา  ให้การบริการวิชาการแก่สังคม  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปริญญาโท 
และปริญญาเอก (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)  โดยมีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 41 คน ซึ่งมี
ตําแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์จํานวน 3 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 10 คน 
และบุคลากร   สายสนับสนุน จํานวน 16 คน  

มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ใน 4 สาขาวิชา และมีการสอนใน
ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 4,621,433 บาท 
โดยจําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 3,639,295 บาท งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ จํานวน               
982,138 บาท  
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2. ผลการดําเนินงาน 
คณะครุศาสตร์ มีการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 

2554)แยกตามมิติ ดังน้ี 
 

2.1 มิติที่ 1 ด้านการเรยีนการสอน 
2.1.1 คณะครุศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 8 

หลักสูตร จัดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจํานวน 876 คน ปริญญาเอก 9 คน รวม
ทั้งสิ้น 885 คน ภาคพิเศษ ปริญญาโท 34 คน และระดับปริญญาเอก 30 คน รวมท้ังสิ้น 64 คน เมื่อ
รวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 949 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
2.1.2 ระบบกลไกในการเปิด/ปิด พัฒนาและบริหารหลักสตูร 

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ทั้งระบบและกลไก
การเปิดและปิดหลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในคู่มือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2553 ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีการศึกษาสภาวการณ์การมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใช้ วิธีการ
ประเมิน โดยใช้โปรแกรมสํารวจข้อมูลออนไลน์  พบว่า ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  ร้อยละ 91.67  

โดยในปีการศึกษา 2554 คณะได้มีเป้าหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
TQF จํานวน 8 หลักสูตร 

 
2.1.3 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรม และมีการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการส่งเสริมกิจกรรม โดยมี
โครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

1) จัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ทั้งน้ีคณะมีโครงการสํารวจความ
ต้องการของนักศึกษาครู ปี 1 เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณา โครงการ “ค่ายปฐมนิเทศ
..บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่” คณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2554 โครงการแนะแนวอาชีพ และ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปีการศึกษา 2553 (จบการศึกษา) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา 
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2) ส่งเสริมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 
- กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย พานักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัยศึกษาดูงานโรงเรียนวรรณสว่างจิต พระราม 2 และ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของนักศึกษาครู 5 ปี เป็นการจัดอบรมให้นักศึกษาครูช้ันปีที่ 5 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาน้องใหม่      
“ครุศาสตร์สัมพันธ์ต้านยาเสพติด” และโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8 ซึ่งมีนักศึกษาช้ันปี
ที่   1-4 จํานวน 1500 คน เข้าร่วม เป็นต้น 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ จัด
กิจกรรมให้นักเรียนขั้นพ้ืนฐาน และโครงการค่ายปฐมวัย กับพ่อแม่ผู้ปกครองนักศึกษาโรงเรียนวัดศรี
สโมสร อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็นต้น 

- กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวสําหรับ
นักศึกษาครูปีที่ 1 และ โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาน้องใหม่“ครุศาสตร์สัมพันธ์ต้านยาเสพติด”  
เป็นต้น 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการ“ทําบุญคณะครุศาสตร์” ในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ 2554 โดยจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระให้นักศึกษา โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษานักศึกษาช้ันปี 1-4 จํานวน 868 คน และโครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “วันกตัญญู
ครู ในดวงใจ”จัดอบรมให้นักศึกษาครูช้ันปีที่ 1-4 เป็นต้น 

 
2.1.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1) คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยจัดโครงการประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้กับอาจารย์ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

2) บุคลากรมีคู่มือ และการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตรโดยกําหนดให้อาจารย์ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ
จัดกระบวนการเรียนที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดเช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลากหลาย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล มีการจัดฝึกประสบการณ์  มี
การจัดสัมมนาทางการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติรวมท้ังมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
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2.1.5 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินความ      

พึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา  
คณะมีระบบการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยมีขั้นตอนดังน้ี คณะ

แจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารย์ทราบ อาจารย์นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการสอน 
อาจารย์รายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อคณะ อาจารย์นําวิธีการท่ีปรับแล้วนําไปทําแผนการ
สอนในภาคเรียนที่จะสอนใหม่ต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ีย 4.38 
 

2.2 มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์
คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญด้านการวิจัย มีการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง และ

มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เป็นบุคลากรของคณะและชุมชนที่ให้บริการ  การสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยมีโครงการจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์วันเจ้าฟ้า การนําเสนอ
ผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษา สําหรับอาจารย์ นักศึกษา ครูและบุคลากรการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน” โครงการประชุมวิชาการ         
ครุศาสตร์เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับอาจารย์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 และสนับสนุนในอาจารย์เข้าร่วมอบรม เช่น  การอบรมการทําวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

 
2.3 มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

คณะครุศาสตร์มีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ของคณะ และมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ ดังน้ี 

1) ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 2,500,000 บาท เพ่ือดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนจํานวน 7 โครงการ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และท้องถิ่น ให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 571 คน กลุ่มเป้าหมาย
ในการจัดฝึกอบรมได้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป  

2) คณะได้ดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ /กิจกรรมต่างๆรวมท้ังสิ้น 7 
โครงการ  รวมงบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น 444,560.40  บาท คิดเป็นร้อยละ 17.78 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  
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ตารางที่ 1.1 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
ชื่อโครงการ วันที่

ดําเนนิการ 
จํานวนผู้

ร่วม
โครงการ 

1. โครงการสํารวจความต้องการรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ครูของครูเครือข่าย จังหวัดปทุมธานี  ปราจนีบุรี สระแก้ว 

ม.ค. - มี.ค. 54 350 คน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ัน
เรียน 

13 ก.ค. 54 30 คน 

3. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้การวัดผล
ประเมินผล 

14 ก.ค. 54 25 คน 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอน 20 ก.ค. 54 35 คน 
5. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก 

4 ส.ค. 54 82 คน 

6. โครงการประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทางการศึกษา สําหรับอาจารย์  ครแูละบุคลากร
การศึกษาท้องถิ่น 1 

4 เม.ย. 54 49 คน 

7. โครงการจัดทําจุลสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 ต.ค. –   
30 ก.ย. 54 

3 ฉบับ 

 
2.4 มิติที่ 4 ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 คณะครุศาสตร์ มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความสําคัญต่อ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การท่องเที่ยว ดังน้ี 

1) มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ดังน้ี 
-  มีโครงการ “ทําบุญคณะครุศาสตร์” ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 2554 จัดกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระในคณะครุศาสตร์ 
- โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 จํานวน  868 

คน เข้าร่วม 
       2) มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการ

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 
- วันสําคัญของชาติและประเพณีสําคัญ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

ของนักศึกษาครูช้ันปีที่ 1 - ปีที่ 4 และโครงการวันไหว้ครู นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกช้ันปีเข้าร่วม  
- การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมค่านิยมความเป็นไทย อาทิ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยอบรม
จริยธรรมให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรคณะที่วัดปัญญานันทาราม เป็นต้น 
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2.5 มิติที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
2.5.1 การบริหารจัดการท้ังองค์กร 

1) คณะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2) การกระจายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น โดยกําหนดหน้าที่รับผิดชอบต้ังแต่ระดับผู้บริหารตลอดจนบุคลากร
สายสอนและสายสนับสนุน โดยมีคําสั่งและหน้าที่รับผิดชอบต่าง ๆ 

3) การบริหารจัดการสถานที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และให้เกิด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะได้ดําเนินการปรับปรุง
บริเวณรอบอาคารเรียน ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในคณะให้ร่มรื่น สวยงาม จัดให้มีที่น่ังพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนผู้มาติดต่อ คณะมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย และได้จัดงบประมาณ 
4,487,200 บาท โดยมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะครุศาสตร์ (ปรับปรุง/ซ่อมแซมพ้ืนอาคาร
เรียน 6  ตามจุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University มีสุนทรียด้านภูมิทัศน์ จัด
การพลังงานส่ิงแวดล้อมเหมาะสม 

 
2.5.2 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจ เป็นจํานวน 4,621,433 
บาท ซึ่งลดลงจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 1,522,467 บาท  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 
คณะได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให้บริการวิชาการและ

การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายโดยวางแผนงานโครงการจํานวน 61 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 
4,621,433 บาท โดยมีการสรุปความสําเร็จของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1.2 สรุปความสําเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ของคณะครุศาสตร์ 
ชื่อโครงการ จํานวน

โครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 5 4 525,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 5 4 24,992 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 4.76 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เพิม่โอกาสในการเขา้ศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ครูที่มีศักยภาพสูงสุดเป็นทีย่อมรับของสังคม 

มีการกําหนดประเด็นยุทธ์โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับบัณฑิตใน
ระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเข้าถึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด   
จึงได้กําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผน
งานโครงการจํานวน 54 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 764,000 บาท โดยมีการสรุป
ความสําเร็จดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1.3 สรุปความสําเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ของคณะครุศาสตร์ 

ชื่อโครงการ จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 54 12 764,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 47 9 583,572.87 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 87.03 75 76.38 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้และการมีบทบาท ในการ

แก้ไขปัญหาชมุชน ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
จากบริบทของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่

อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง คณะครุศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์
ขึ้นเพ่ือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ 
และจัดเก็บองค์ความรู้ ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน จึงกําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 18 โครงการ 
โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 2,250,000 บาท สรุปความสําเร็จดังน้ี 
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ตารางที่ 1.4 สรุปความสําเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของคณะครุศาสตร์ 
ชื่อโครงการ จํานวน

โครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 18 9 2,250,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 15 8 1,152,162 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 83.33 88.88 51.20 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องคก์รสมรรถนะสงู ที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสเีขยีว 

คณะมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ มี
การวางแผนงานโครงการ จํานวน 14 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,382,433 
บาท สรุปความสําเร็จดังน้ี 

 
ตารางที่ 1.5 สรุปความสําเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ของคณะครุศาสตร์ 

ชื่อโครงการ จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 14 9 1,382,433 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 11 6 466,042.15 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 78.57 66.66 33.71 

 
2.5.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

คณะได้จัดโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการท่ีสําคัญประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษา และโครงการจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ 

 
2.6 มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใน
การดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ ส่วนหน่ึงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพช้ันสูง ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้มีผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังน้ี 
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1. การจัดทําโครงการต่างๆ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน 
2) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอน เป็นต้น 

2. การพัฒนาคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
2.7 มิติที่ 7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีการน้อมนําพระบรม
ราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ นักศึกษาในโอกาสต่างๆ เพ่ือการพัฒนา
ตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ และเพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะได้จัดโครงการตามรอยพ่อ...อยู่อย่างพอเพียง ให้นักศึกษา
คณะ  ครุศาสตร์ทุกช้ันปีได้เข้าร่วม  
 

2.8 มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
คณะจัดให้มีโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยคณะได้จัดโครงการพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่สําคัญของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว  
 
3. การประเมินผลงาน 

จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรท้ังสายวิชาการในคณะจํานวน 17 คน หรือร้อยละ 60.71 
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 7 ด้าน ดังน้ีคะแนนเฉล่ียด้านการเรียนการสอน
ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.34) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับ
มาก (คะแนนเฉล่ีย 3.93) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.20) 
คะแนนเฉล่ียด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.27) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.37) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.14)  คะแนนเฉลี่ยด้านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.02)  
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4. การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 24 คน หรือ  

ร้อยละ 66.67 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังน้ี 
คะแนนเฉล่ียในด้านภาวะผู้นําของคณบดีในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
บริหารงานในหน่วยงานระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) คะแนนเฉล่ียด้านการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.45) คะแนนเฉล่ีย
ภาพรวมระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.24) 

 
5. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 
 บทสรุปการสัมภาษณ์น้ี ได้ทําการสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณบดี ตัวแทนบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมท้ังศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ตามประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้  

5.1  การดําเนนิงานในปีงบประมาณ 2554  
จุดเด่น 
1) จํานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจํานวนมาก คณะได้มีโอกาสดําเนินการคัดเลือก

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าเรียน 4 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และการศึกษาปฐมวัย 

2) การบริการวิชาการ คณะได้มีแผนปฏิบัติการชัดเจนโดยการบริการวิชาการภายใน
มหาวิทยาลัย ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตามความต้องการของชุมชนและหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3) นักศึกษามีอัตลักษณ์คือมีจิตอาสาสูง คณะครุศาสตร์ได้ปลูกฝังให้พร้อมอยู่ในจิตสํานึก 
เช่น การออกค่ายของทุกสาขาวิชา เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคณิตศาสตร์ นําสื่ออุปกรณ์การสอนที่
จัดทําขึ้นในรายวิชาของคณะนําไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเดิมของนักศึกษา 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การทํางานร่วมกับชุมชนและวิถีไทย 
5) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการประเมินผลของหลักสูตรรายวิชา

ประจําทุกปี มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยนํา
ผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 
จุดที่ควรปรับปรุง 
1) เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาเป็นจํานวนมาก ต้องการเพ่ิมอัตรากําลังทั้งสายอาจารย์และ

สายสนับสนุน รวมทั้งอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับปริมาณงานและจํานวนนักศึกษา 
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2) แผนการปฏิบัติงานบางกิจกรรม/โครงการ ไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินการตามวงรอบ
ของงบประมาณ ซึ่งบางกรณีไม่สามารถปรบัได้ เช่นการอบรมครูจะต้องดําเนินการช่วงเดือนเมษายน 
เน่ืองจากครูมีเวลาว่างจากการเรียนการสอน 

 
5.2 การพัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 ดังนี้ 

1) ปรับแผนยุทธศาสตร์ ปรับให้เพ่ิมช่วง 5 ปี (ซึ่งแต่เดิมทํา 4 ปี) และปรับแผนการ
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

2) ปรับภูมิทัศน์ของคณะให้เหมาะสมกับบรรยากาศการเรียนการสอน 
3) พัฒนาบุคลากรของคณะ สนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัยโดยเร่งหาทุนวิจัยจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ทําความร่วมมือทําวิจัยกับองค์กรอ่ืนๆ ทําผลงานทางวิชาการ ศึกษา
เพ่ิมเติมคุณวุฒิ การฝึกอบรมฯลฯ 

4) พัฒนาศักยภาพให้มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน โครงการพระราชดําริ วิถีชีวิตพอเพียง มีการ
ออกค่ายช่วยสอนหนังสือ ทํากิจกรรมกับชุมชน และโรงเรียนต่างๆ เช่น ค่ายปฐมวัย ค่ายคณิตศาสตร์ 
ค่ายภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

5) ฝึกให้นักศึกษาทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
เช่นปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งของที่ชํารุด 

6) เน้นพัฒนาสุขภาพของนักศึกษา ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ดูแลป้องปรามด้านยาเสพติด ให้
ความรู้เรื่องการใช้ยาลดความอ้วน ยาผิวขาว ให้ข้อมูลและรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัย 

7) ให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาครูในการเรียนการสอน และ
การเลื่อนวิทยฐานะ  โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาครูร่วมมือกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะการดําเนนิงานของมหาวิทยาลยั 

1) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมอัตรากําลัง อาคารสถานที่ให้เพียงพอกับปริมาณงานและจํานวน
นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

2) มหาวิทยาลัยควรจะยืดหยุ่นการใช้งบประมาณแผ่นดิน และควรดําเนินการได้ภายในวันที่    
15 สิงหาคม ของทุกปี 

 
6. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  

ผลประเมินการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.49 อัน
ประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.56 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 4.18  ซึ่งสรุปได้
ดังตารางที่ 1.6 
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ตารางที่ 1.6 ค่าคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากค่าถ่วงนํ้าหนักของคณะครุศาสตร์ 

 ค่าถ่วงน้าํหนกั ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 80 4.56 

จากแบบสอบถาม 20 4.18 

รวม 100 4.49 

 

การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติน้ัน แสดงไว้ในตารางท่ี 1.7 
ตารางที ่1.7 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 

มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 

านการเรียนการสอน  

1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.42 3.42 

1.2 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.00 4.00 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

5 ≥ 80.01 5.00 

านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

2.1 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.33 4.33 

านการบริการวิชาการ     

3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 

3.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน 
ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

5 ≥ 80.01 5.00 

านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 องค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.00 4.00 

านการบริหารจัดการ  

5.1 ร้อยละความสําเร็จของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน  
ปีการศึกษาท่ีประเมิน 

2 79.41 4.00 

5.2 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.00 3.00 

5.3 องค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.75 3.75 

5.4 องค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 

5.5 องค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 

านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
ตาม แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของ สถาบันอุดมการณ์ศึกษา และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุมดศึกษา 

10 ≥ 80.01 5.00 



114 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 

านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการ
วิชาการท่ีกําหนดตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

5 ≥ 80.01 5.00 

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนํา
แนวทางสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาลัย 

5 ≥ 80.01 5.00 

านการเครือข่ายความร่วมมือ  

8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานใน
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

10 ≥ 80.01 5.00 

ผลรวมคะแนน   4.56 
 
 

การวิเคราะหก์ารดําเนินงานของคณะครุศาสตร ์

 

จุดเด่น 
1. การนําองค์กร คณะครุศาสตร์กําหนดแผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยโดยปรัชญาได้เน้นความเป็นครูดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรมนําชุมชนพัฒนา ซึ่งได้
กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงสุดเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

2. มีระบบการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจดีมาก มีคู่มือดําเนินการในบางพันธกิจทําให้มองเห็น
ขั้นตอนการทํางาน สามารถสื่อความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในและภายนอกได้ดี ซึ่งถ้าได้จัดทําเป็น
คู่มือ  ที่มีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมจะดีมาก 

3. คณะมีจุดเน้นด้านการผลิตบัณฑิต จึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท             
2 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

4. คณะจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต เช่น กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการค่ายคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ค่ายปฐมวัยจัดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในโรงเรียนวัดศรีสโมสร ฯลฯ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

5. คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญด้านการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยอย่าง
เพียงพอกับความต้องการของนักวิจัยระดับคณะ มีการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
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6. ผู้บริหารและทีมงานมีภาวะผู้นํา มีพลังการทํางานด้วยความมุ่งมั่นจึงเป็นการรวมพลังที่ดีทั้ง
ในคณะครุศาสตร์และประสานความร่วมมือกับคณะอ่ืนๆ ได้ดี เกิดการรวมพลังและเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในการพัฒนางาน 

7. คณะให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอนโดยมีคู่มือและการออกแบบการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชาในแต่ละหลักสูตร เปิดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระ มีการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

8. ผลการบริหารของคณะทําให้คณะมีความก้าวหน้าสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี          
จบการศึกษามีจํานวนที่ตกค้างน้อยมาก เว้นแต่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยังอยู่ใน
กระบวนการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. อาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะครุศาสตร์มีอาจารย์ 41 คนบุคลาการสายสนับสนุน    
16 คน จากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,629 คน สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา คือ 1 : 40 จึง
ยังไม่ได้สัดส่วน 1 : 25 ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะควรวางแผน
อัตรากําลังอาจารย์ในระยะยาวและพยายามจัดเสริมอัตราให้เหมาะสมกับโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน 
และให้ได้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

2. อาจารย์มีภาระงานมากเพราะมีช่ัวโมงสอนมาก ถ้าเป็นไปได้ควรจะลดช่ัวโมงสอนเพ่ือให้
อาจารย์มีโอกาสไปสร้างสรรค์งานวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้นเป็น
การทดแทนอัตราเกษียณของอาจารย์ 

3. คณะควรมีการวางแผนบริการวิชาการตลอดปี ทั้งการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน             
คิดค่าตอบแทน และควรเพ่ิมบริการวิชาการในส่วนที่คิดค่าตอบแทนเพ่ือเป็นรายได้ของคณะ            
และมหาวิทยาลัย 

4. คณะควรเสนอมหาวิทยาลัยให้รับนักศึกษาให้พอเหมาะกับจํานวนอาจารย์และทรัพยากร       
ของคณะ 

5. ในการรับนักศึกษาครูเข้ามามากตามนโยบาย จึงต้องเข้มงวดเรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่จะจบ    
ในอนาคต เพราะสถาบันผลิตครูจะผลิตครูในช่วงอนาคตจํานวนมากพร้อมกัน แต่จํานวนอัตรารับคงมี
จํากัดและอัตราบรรจุส่วนใหญ่จัดให้กับนักศึกษาในโครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่ของรัฐบาล 

6. คณะควรจัดสอนเสริมความรู้พ้ืนฐานโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน ภาษาเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

7. คณะควรเร่งพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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1. ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เร่ิมต้ังข้ึนเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 

2518 ได้ปรับสถานภาพของวิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของท้องถิ่นผลิตเฉพาะวิชาชีพครู  ใน
ปีการศึกษา  2519  ได้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี  แบ่งเป็นภาควิชา  ดังน้ี 

1. ภาควิชาภาษาไทย 
2. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
3. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
4. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
5. ภาควิชาสังคมวิทยา 
6. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
7. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง  
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   
9. ภาควิชาศิลปศึกษา 
10. ภาควิชานาฏศิลป์ 
11. ภาควิชาดนตรี  

ระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2527  ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ทั้งหมดจนกระท่ัง พ.ศ.2527 จึงเริ่ม
ผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 10  กําหนดให้คณะเป็น
ส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543  ได้เปิดสอนหลักสูตร
ต่อไปน้ี  

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ค.บ. และ ศศ.บ.) 
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   (ศศ.บ.) 
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จดัการศึกษาที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร 
4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร์  (ศศ.บ.) 
5. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.) 
6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) 
7. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) 
9. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร (อ.ศศ.) 
10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)  
11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (อ.ศศ.) 

  
 ปีพุทธศักราช 2545 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรม

ราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 
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ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เ ป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีฐานะเทียบเท่ากอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พยายาม
ยกมาตรฐานทางการศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความหลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน 

 
1.1. รายชื่อผูบ้ริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง           คณบดี 
อาจารย์พุทธะ               ณ บางช้าง         รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์เสธ์    พิมพ์พยอม         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์ธนาวุฒิ    วงศ์อนันต์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ดอน  สุขศรีทอง  ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์มนฤดี  ช่วงฉ่ํา     ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ณิชารีย์  แสงแจ่ม     ผู้ช่วยคณบดี 

 
1.2 ปรัชญา 

เสริมสร้างบุคลากรและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมภายใต้แหล่งสร้างปัญญา
และความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
1.3 วิสัยทัศน ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม ด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการตามหลัก         
ธรรมาภิบาล และมีความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

 
1.4 พันธกิจ 

1. การศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น และแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสํานึกใน
ความเป็นไทย 

3. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยมุ่งเช่ือมโยงความรู้ท้องถิ่นเข้ากับระดับชาติและภูมิภาค 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นความร่วมมือกับวัด และชุมชน เพ่ือผสมผสานความรู้ทาง
ตะวันออกเข้ากับตะวันตก อีกทั้งส่งเสริมการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

5. เป็นศูนย์กลางของการอบรมความรู้ การบริการทางวิชาการ และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานของคณะ 
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7. พัฒนาและบริหารคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการน้อมนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
ปริญญาโท และปริญญาเอก (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)  โดยมีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 91 คน ซึ่งมี
ตําแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์จํานวน 3 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 12 คน และสาย
สนับสนุน จํานวน 22 คน  

ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ 
และภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี จํานวน ใน 13 สาขา โดยมี 2 สาขาที่มีนักศึกษาตกค้างแต่งดรับนักศึกษา
แล้ว ได้แก่ หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร (งบรับนักศึกษาเมื่อปี 52) และ หลักสูตร บรรณารักษ์และ
สารนิเทศศาสตร์ (งบรับนักศึกษาเมื่อปี 51)  

ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 
9,327,633 บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 7,030,814 บาท งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 2,296,819 บาท  
 
2. ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2554) แยกตามมิติ ดังน้ี 

 
2.1 มิติที่ 1 ด้านการเรยีนการสอน 

2.1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2554 
จํานวนทั้งสิ้น 11 จัดทั้งภาคปกติ ระดับปริญญาตรีจํานวน 1,580 คน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีจํานวน 590 
คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 2,170 คน  
 
2.1.2 ระบบกลไกในการเปิด/ปิด พัฒนาและบริหารหลักสตูร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ทั้งระบบ
และกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการเปิดหลักสูตร ไว้ในคู่มือพัฒนา
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2553 ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคณะกรรมการบริหารคณะและมีกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกํากับการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
จํานวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ TQF แล้ว  
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ในปี 2554 คณะได้มีเป้าหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร TQF จํานวน           1 
หลักสูตร 

 
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

คณะได้ดําเนินโครงการ- กิจกรรม พาน้องท่องวไลยฯ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล และ
ภาพลักษณ์ ของคณะ 

2.1.4 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมไว้ในคู่มือนักศึกษา ปี 
2554 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการส่งเสริมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 
5 ประเภท ดังน้ี 

- กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา ประจําปี 2553 (PDCA)  

- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาคณะ “เจ้าฟ้าแกมส”์ ครั้ง
ที่ 7 เป็นต้น 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่  โครงการค่ายจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น 

- กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 7 
โครงการประกวดดนตรีห่างไกลยาเสพติด Bansanluk Music Contest Vol 1 เป็นต้น 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการอบรมครูนาฏศิลป์ 3 จังหวัด กิจกรรมไหว้
ครู เป็นต้น 

3) คณะมีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น โครงการค่ายพุทธบุตรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทําแผนการปรับปรุงจัดกิจกรรม
นอกจากน้ีคณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ได้แก่ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
คุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug) มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี โครงการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 7 โครงการประกวดดนตรีห่างไกลยาเสพติด Bansanluk 
Music Contest Vol 1  

-  มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และส่งเสริมสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดโครงการต่างๆในแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2554 และมีการดําเนินโครงการอบรมสัมมนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษายุคใหม่ และโครงการพัฒนานักศึกษา 
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- มีการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ดังน้ี 

(1) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน 

(2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เช่น กิจกรรมไหว้ครู 
(3) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เช่น โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 7 
- พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือ

การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2554 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช    
รีสอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคู่มือเป็นระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีแผนการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกช้ันปี  
ทุกหลักสูตรเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาภาคสนามและเม่ือเสร็จสิ้นการออกภาคสนามแล้วนักศึกษาต้องทํา
การบันทึกการออกภาคสนามว่าในแต่ละวันทําอะไรบ้างทั้งน้ีเพ่ือประกอบการวัดผลการออกภาคสนาม
ของผู้สอนร่วมกับหน่วยงานขององค์การน้ันๆ   

3. ในแต่ละหลักสูตรได้เชิญวิทยากรภายนอกมาทําการบรรยายเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน 
กระบวนการเรียนการสอนอีกทั้งได้เชิญอาจารย์พิเศษภายนอก  เช่น หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตร
ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มาสอน อีกทั้งหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษา
ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และขอข้อมูลหน่วยงานภายนอกในการะบวนการเรียนการสอนด้วย  

 
2.1.6 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย์ 

จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มีระบบปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังน้ี  

คณะแจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารย์ทราบ อาจารย์นําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการสอนอาจารย์รายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อคณะและอาจารย์ต้องนําวิธีการปรับปรุง
การเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหม่ที่จะใช้ในภาคเรียนต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ีย 4.18 
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2.1.7 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการ 
 

2.1.8 นักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันอยู่เสมอ มีแนวปฏิบัติ 

ระเบียบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน มีกองทุนพัฒนานักศึกษา 
และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 คณะ มีนักศึกษา ศิษย์เก่า 
และคณาจารย์ ที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางข้อมูลต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 

ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล วันเดือนปีที่ได้รับ 

1. นายศิริศักด์ิ ยีกา เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 6 พฤษภาคม 2554 

2. นางสาวจิตหรา เสียงดี เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแข่งขันกีฬา 
“จามจุรีเกมส์” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15-22 มกราคม 2554 

3. นางสาวตรีวดี ยงพันธ์ เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแข่งขันกีฬา 
“จามจุรีเกมส์” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15-22 มกราคม 2554 

 

2.2 มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น

หน่วยงานบริหารจัดการการวิจัยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทําให้มีผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ
ตลอดมา มีการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ให้บริการ  

2.2.1 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 2,480,000 บาท 
- งบประมาณแผ่นดิน     -     บาท 
- งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 350,000 บาท 
- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 2,130,000 บาท 

2.2.2 การพัฒนาทรพัยากรบุคคลด้านการวิจัย 
1) คณะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจําและบุคลากร โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประจําปี 2554 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และโรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทําการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือประสานความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ในกับหน่วยงาน
ภายในทราบ และได้รับความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

- ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า  ในการวิจัยโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คร้ังที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 จํานวนงบประมาณ 100,000 บาท 

- ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง โครงการติดตามผลประเมินการใช้จ่ายเงิน
ของพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 2553 จํานวน 
1,280,000 บาท 

3) มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
- มีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง  คือ โครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

ของพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 2553 และ
โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้ง
ที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

- มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ จํานวน 2 งาน ได้แก่ 

(1) “เพศ” ความพร่าเลือนที่เลื่อนไหล โดย อ.เจด็จ คชฤทธ์ิ อ.สิริวิทย์ สุขกันต์ และ อ.
อมร พิณพิมาย  ในงานแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ ปาณิสา แกลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2554 

(2) “Reflection II” โดย อ.นเรศ ยะมะหาร วันที่ 31 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2553 
ณ บ๊ิกซี นวนคร จังหวัดปทุมธานี. 

4) มีผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ/ทรัพย์สินทางปัญญาปีงบประมาณ 2553 มีผลงาน
วิชาการ  

- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “เพศ” ความพร่าเลือนที่เลื่อนไหล ผู้สร้างสรรค์ อ.เจด็จ คช
ฤทธ์ิ อ.สิริวิทย์ สุขกันต์ และ อ.อมร พิณพิมาย 

- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ” 
ผู้สร้างสรรค์ ผศ.เอก ศรีเชลียง 

- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “ห้องสมุดเฉพาะ” ผู้สร้างสรรค์ รศ.ศิริพร ศรีเชลียง 
- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “การวิจัยทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”       

ผู้สร้างสรรค์ รศ.ศิริพร ศรีเชลียง 
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- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.ดร.ภิเษก 
จันทร์เอ่ียม 

- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาผู้นําทางวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตร” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอ่ียม 

- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “การออกแบบลวดลาย” ผู้สร้างสรรค์ รศ.สมศิริ อรุโณทัย 
- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “เอกสารคําสอนรายวิชาวาดเส้น 1” ผู้สร้างสรรค์             

รศ.สมศิริ อรุโณทัย 
- ลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม “ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยไว้ต่อกรมทรัพย์

สินทางปัญญา” ผู้สร้างสรรค์ ผศ.สายพิณ ย้ิมอ่อน 
- ลิขสิทธ์ประเภทวรรณกรรม “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” ผู้

สร้างสรรค์ ผศ.สายพิณ ย้ิมอ่อน 
 
2.3 มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามท่ี
กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

2.3.1 ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 375,000 บาท เพ่ือดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนจํานวน 375,000 เพ่ือส่งเสริมและ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และท้องถิ่น ให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 375,000  คน กลุ่มเป้าหมายในการจัด
ฝึกอบรมได้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป  

2.3.2 คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น  
1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการการออกข้อสอบ จัดทําข้อสอบ และตรวจข้อสอบเพ่ือ

บรรจุบุคคลเจ้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี และ ชมรมบริหารงาน

บุคลากรนวนคร ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง ชมรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี 
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

3) ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ในการให้บริการวิชาการงานกีฬา 
5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ในการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  
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2.3.3 คณะได้ดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ /กิจกรรมต่างๆรวมทั้งสิ้น 14  โครงการ  
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 218,815.79  บาท คิดเป็นร้อยละ 58.35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2.3.4 คณะได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียนสอนและการวิจัย 
เช่น โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเพ่ือการดําเนินชีวิต 

2.3.5 ผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะ ที่อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น 
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเพ่ือการดําเนินชีวิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบางกะดี ช้ัน 3 

2.3.6 คณะได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 1   โครงการคิดเป็นร้อยละ 0.83 ของ
อาจารย์ในคณะทั้งหมด 

2.3.7 คณะมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 1 แหล่ง คือ      
ศูนย์ภาษา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ชื่อโครงการ สถานที ่ วันที่

ดําเนนิการ 
จํานวนผู้ร่วม
โครงการ 

1. โครงการพัฒนา EQ ร.ร.วัดธรรมนาวา 20 ก.ค. 2554 50 คน 
2. โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเพ่ือการ
ดําเนินชีวิต 

เทศบาลตําบล           
บางกะดี 

30 มิ.ย. 2554  

3. โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายโดย
กิจกรรมศาลจําลอง 

มรว. 7 ส.ค. 2554 60 คน 

4. โครงการ แข่งตอบปัญหาวันระพี มรว. 5 ส.ค. 2554 60 คน 
5. โครงการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ศูนย์ภูมิรักษ์ฯ 

นครนายก 
30-31 ม.ค. 

2554 
50 คน 

6. โครงการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

วังนํ้าเขียววิลเลจ 
สวนลุงไกร 

9 ส.ค. 2554 30 คน 

7. โครงการจิตอาสาปันความสุขแด่น้องบ้าน
เด็กอ่อนรังสิต 

บ้านเด็กอ่อนรังสิต 9 ก.พ. 2554 50 คน 

8. โครงการเปิดโลกกว้างทางอาชีพ มรว. 2 ส.ค. 2554 30 คน 
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางดนตรี ร.ร.บางปะอินราชา 

นุเคราะห์ 1 
 

19 ม.ค.2554 200 คน 

10. โครงการบริการวิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์แก่ชุมชน 

ร.ร.บางปะอิน 
พระนครศรีอยุธยา 

28 ม.ค. 2554 80 คน 

11. โครงการอ่านอย่างไรเขียนอย่างไร มรว. 7 ส.ค. 2554 30 คน 
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2.4 มิติที่ 4 ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้

ความสําคัญต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การท่องเที่ยว 
ดังน้ี 

2.4.1 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1)  โครงการอบรมครูนาฏศิลป์ 3 จังหวัด 

    2)  โครงการวางพวงมาลา วันระพี 
2.4.2 มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมหาวิทยาลัย

ได้ดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ โครงการอบรมครูนาฏศิลป์ 3 จังหวัด เป็นต้น 
2.4.3 มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับด้านงานวิจัย   

1) “เพศ” ความพร่าเลือนที่เลื่อนไหล โดย อ.เจด็จ คชฤทธ์ิ อ.สิริวิทย์ สุขกันต์ และ อ.อมร 
พิณพิมาย  ในงานแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ ปาณิสา แกลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 
11 มีนาคม 2554 

2) “Reflection II” โดย อ.นเรศ ยะมะหาร วันที่ 31 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2553  ณ บ๊ิก
ซี นวนคร จังหวัดปทุมธานี. 

3. มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการอบรมครูนาฏศิลป์ 
3 จังหวัด เป็นต้น 
 

2.5 มิติที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
2.5.1 การบริหารจัดการท้ังองค์กร 

1) คณะมีการดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
2) ผู้บริหารคณะมีการถ่ายทอดความรู้ และสร้างขวัญกําลังใจผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ หัวหิน ระหว่างวันที่  23-25 พ.ค. 2554 
3) คณะมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงโดย

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่  23-25 พ.ค.
2554 และบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TQF ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
 

2.5.2 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2554 คณะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจ เป็นจํานวน

ทั้งสิ้น 9,327,633 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2553 จํานวน 5,305,733 บาท เป็น
อัตราร้อยละ 131.92 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้แสดงการจําแนก ตามผลผลิต และ ตามงบรายจ่าย เห็นว่า
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งบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตน้ันเพ่ิมขึ้นให้กับผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ถึงร้อยละ 111.84 และ
เมื่อพิจารณาตามงบรายจ่าย จะมีการเพ่ิมขึ้นในงบเงินอุดหนุนถึงร้อยละ 111.84 จากปี 2553  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

คณะได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้บริการวิชาการ 
และการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพ่ือขับเคล่ือนให้บรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 15 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 
1,396,819.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 13 
โครงการ ใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,288,411.87 บาท อาทิเช่น  โรงการวิธีการรับมือกับความเครียด 
โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โครงการจัดทํา
ซุ้มบัณฑิต โครงการผลิตสื่อ ICT สําหรับครูสอนภาษา 3 จังหวัด (ปทุมธานีสระแก้ว ปราจีนบุรี) เป็นต้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เพิม่โอกาสในการเขา้ศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มี

ศักยภาพสูงสดุเป็นที่ยอมรบัของสงัคม 
คณะได้กําหนดประเด็นยุทธ์โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา 

และการขยายโอกาสในการเข้าถึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้เป็นเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจึงได้กําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 25 โครงการ จัดสรรเงิน
งบประมาณ จํานวน 861,000.00 บาท คณะได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 20 โครงการใช้เงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 155,750.57 บาท อาทิเช่น โครงการพาน้องท่องวไลยฯ โครงการค่าภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชากฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา โครงการค่าย
พุทธบุตรมนุษยศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้และการมีบทบาท ในการแก้ไข

ปัญหาชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเข้าใจในสภาพแวดที่อยู่

ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ 
ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงได้กําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ คณะจึงได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 
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2 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท คณะได้มีการดําเนินโครงการเช่น โครงการ
ศึกษาข้อมูลชุมชน โครงการวารสารกฎหมาย(หนังสือรพี) เป็นต้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องคก์รสมรรถนะสงู ที่มีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว 
คณะมีการกําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการ

วางแผนงานโครงการ จํานวน 7 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 775,000 บาท และได้
ดําเนินการจํานวน 2 โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท อาทิเช่น โครงการอบรมปฏิบัติการ TQF 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรุปผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาประจําปี 2553 (PDCA)  เป็นต้น 

 
2.5.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

คณะได้จัดโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2554 เป็นต้นและจัดให้มีระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
2.6 มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ ส่วนหน่ึงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ในปีงบประมาณ 
2554 คณะได้มีผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2554 
2) โครงการอบรมครูนาฏศิลป์ 3 จังหวัด ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ในวันที่ 19 – 21 มกราคม 2554 
 

2.7 มิติที่ 7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมให้บริการ

จัดการวิชาการด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้แก่คณะ และคณะได้จัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีการน้อมนําพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในโอกาสต่างๆ มาจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาตินอกจากน้ียังได้จัดทําโครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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การดําเนินงานสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่
กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะได้ดําเนินโครงการดังน้ี 

1. โครงการการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
2. โครงการการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.8 มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

คณะให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะจัดให้มี
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา  

1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการการออกข้อสอบ จัดทําข้อสอบ และตรวจข้อสอบเพื่อบรรจุ
บุคคลเจ้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี และ ชมรมบริหารงานบุคลากร 
นวนคร ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง ชมรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี ชมรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  

3) ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ในการให้บริการวิชาการงานกีฬา  
5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค

รสรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ในการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระยะเวลา 3 ต้ังแต่ปี 2553-
2555  
 
3. การประเมินผลงาน 

จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 30 คน หรือร้อยละ 51.72 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 7 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.80) คะแนนเฉล่ียด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50) คะแนน
เฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.40) คะแนนเฉลี่ยด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.40) คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
3.48) คะแนนเฉล่ียด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.71)  
คะแนนเฉล่ียด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.14) 
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4. การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 38 คน หรือ ร้อยละ 

56.72 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน โดยมีคะแนนเฉล่ียทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ดังน้ี ด้านภาวะผู้นําของคณบดีในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.57) ด้านการบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.73) ด้านการบริหารงานในหน่วยงานระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.74) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.96) ภาพรวมระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.66)  

 
5. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 

บทสรุปการสัมภาษณ์น้ี ได้ทําการสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณบดี ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน รวมท้ังศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ตามประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้  

5.1  การดําเนนิงานในปีงบประมาณ 2554  
จุดเด่น 
1) คณะเปิดโอกาสให้อาจารย์ทํางานบริการวิชาการ ทําโครงการ/กิจกรรม ให้อิสระในเชิงวิชาการ 

และอาจารย์สามารถแสดงความคิดเห็น โดยใช้มติส่วนใหญ่เป็นข้อตกลง 
2) คณะสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยไม่ปรากฏการณ์ความ

เคลื่อนไหวทางสังคมของบุคลากรในคณะที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจ หรืออ่ืนใด 
3) การบริการวิชาการน้ันมีนโยบายและแผนปฏิบัติการทํางานร่วมมือกับกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เช่น การให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ คณะอ่ืนๆ การร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามความต้องการของหน่วยงานโดยใช้งบประมาณของคณะ งบประมาณของหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนหารายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย จํานวน 14 โครงการ 

4) คณะได้ส่งเสริมจัดระบบงบประมาณการให้ความช่วยเหลือให้อาจารย์ได้ทํางานวิจัยเพ่ือนําไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

จุดที่ควรปรับปรุง 
1) เครือข่ายหน่วยงานภายนอกยังไม่มากพอ 
2) อัตลักษณ์/เอกลักษณ์เพ่ิงมีการกําหนด คณะจึงไม่สามารถขับเคลื่อนกันได้อย่างเต็มที่ใน

ปีงบประมาณ 2554 
3) สถานที่และครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอ เช่นห้องพักอาจารย์ 
4) ปรับปรุงบทบาทของคณบดีในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้วยตนเอง 
5) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นนานาชาติ 

 
5.2  การพัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 

1) พัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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2) พัฒนางานเพ่ือตอบสนองเร่ืองประกันคุณภาพ โดยเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมทรัพยากร
ทางการบริหารในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐาน TQF การให้บริการวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

3) จัดให้มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้ความสําคัญต่อการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมและการท่องเที่ยว และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรมประเพณี ศาสนา ตลอดจนให้การอบรมทางนาฏศิลปะและดนตรี 

 
5.3  ข้อเสนอแนะการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการโดยเน้นการเข้าสู่อาเซียน 
2) ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอเน่ืองจากทีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ 
3) สร้างความมั่นคงแก่สายวิชาการและสายสนับสนุน ต้องให้ความสําคัญสายสนับสนุน เติบโตเป็น

สายผู้เช่ียวชาญได้ 
 
6. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  

ผลประเมินการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าคะแนนเทา่กับ 
4.29 อันประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.49 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 3.49  ซึง่สรุปได้
ตามตารางที่ 2.3   

 
ตารางที่ 2.3 ค่าคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากค่าถ่วงนํ้าหนักของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 ค่าถ่วงน้ําหนัก ค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 

ตัวชี้วัด 8 มิติ 80 4.49 

จากแบบสอบถาม 20 3.49 

รวม 100 4.29 

 
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติน้ัน แสดงไว้ในตารางท่ี 2.4 
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ตารางที่ 2.4 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 

มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน  

1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.50 3.50 

1.2 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

5 ≥ 80.01 5.00 

มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

2.1 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.33 4.33 

มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ     

3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.50 3.50 

3.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

5 ≥ 80.01 5.00 

มิติ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 องค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.00 3.00 

มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

5.1 ร้อยละความสําเรจ็ของตัวบง่ช้ีตามแผนปฏิบตัิราชการในปีการศึกษาท่ีประเมิน 2 ≥ 80.01 5.00 

5.2 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 

5.3 องค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.33 4.33 

5.4 องค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.00 3.00 

5.5 องค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 

มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม แผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สถาบันอุดมการณ์ศึกษา 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 

10 ≥ 80.01 5.00 

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการท่ีกําหนด
ตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

5 ≥ 80.01 5.00 

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารมหาลัย 

5 ≥ 80.01 5.00 

มิติ 8 ด้านการเครือข่ายความร่วมมือ  

8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

10 ≥ 80.01 5.00 

ผลรวมคะแนน   4.49 
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การวิเคราะหก์ารดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จุดเด่น 

1. คณะได้กําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. คณะเปิดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาภาค

ปกติ 1,598 คน ภาคพิเศษ 590 คน รวมท้ังสิ้น 2,188 คน ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่าง
หลากหลาย สําหรับโปรแกรมเด่นที่มีนักศึกษาเลือกเรียนมาก คือ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา นิติศาสตร์ และศิลปกรรม 

3. คณะให้ความร่วมมือและได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ จาก
คณะอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัย 

4. คณะได้ผลการประเมินในปี 2553 จาการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาพัฒนาปรับปรุงคณะ
โดยต้ังคณะทํางานมาศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการของคณะในปีงบประมาณ 2554 

5. ด้านการบริการวิชาการซึ่งคณะมีนโยบายและแผนปฏิบัติการทํางานร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เช่น การให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ คณะอ่ืนๆ การร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตามความต้องการของหน่วยงานโดยใช้งบประมาณของคณะ งบประมาณของหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนหารายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย จํานวน 14 โครงการ 

6. ด้านการวิจัย คณะมียุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่การทําวิจัยที่ชัดเจน ทั้งในด้านการพัฒนา
ทักษะงานวิจัย การฝึกนักวิจัยหน้าใหม่ คณะมีเวปไซต์ที่ทันสมัยเอ้ือต่อการค้นคว้าการทําวิจัยและคณะได้
จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ได้ทํางานวิจัยเพ่ือนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

7. คณะให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตรและรายวิชา และดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา เพ่ือนําผลการประเมินของนักศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

8. คณะมีนโยบายในการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้ความสําคัญต่อการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมและการท่องเท่ียว และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรมประเพณี ศาสนา ตลอดจนให้การอบรมทางนาฏศิลปและดนตรี 

9. ภาวะผู้นําของทีมงานค่อนข้างดี มีการทํางานเป็นทีมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและ
คณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรเร่งและผลักดันการพัฒนาหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภูมิภาคอาเซียน 

2. ควรเร่งการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการบริหารงานในอนาคตที่ต้องมีการแข่งขันทั้งเร่ืองทักษะทาง
ภาษาและหลักสูตรใหม่ 

3. อาจารย์มีภาระงานมากเพราะมีช่ัวโมงสอนและจํานวนโปรแกรมมาก ตลอดจนให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ถ้าเป็นไปได้ควรจะลดช่ัวโมงสอนเพ่ือให้อาจารย์มีโอกาส
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สร้างสรรค์งานวิชาการ งานวิจัย เพ่ือให้อาจารย์ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้นเป็นการทดแทนอัตรา
เกษียณของอาจารย์ 

4. ควรบูรณาการและมีความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกันกับท้องถิ่น นักศึกษาและอาจารย์ให้เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือการกําหนดโจทย์วิจัย การดําเนินโครงการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่ชัดเจน 

5. คณะควรมีการวางแผนบริการวิชาการตลอดปี ทั้งการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
และควรเพ่ิมการบริการวิชาการในส่วนที่คิดค่าตอบแทนเพ่ือเป็นรายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

คณะวิทยาการจดัการ 
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1. ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตาม

นโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการจะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้ เจริญก้าวหน้าในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม                 
ติณสูลานนท์ พ.ศ.2524 โดยกําหนดให้นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนวิชาสหกรณ์เบ้ืองต้น เพ่ือนําไปเป็นความรู้
พ้ืนฐานในการสอนนักเรียนต่อไป จากน้ันภาควิชาสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นลําดับและได้นําแขนงวิชาในสายการ
จัดการเข้ามาอยู่รวมกับภาควิชาสหกรณ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชีเพ่ือให้สามารถสอนวิชา
สหกรณ์เบ้ืองต้นได้อย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ.2528 ได้ปรับเปลี่ยนช่ือจากภาควิชาสหกรณ์มาเป็นคณะวิชา
วิทยาการจัดการและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ต่อมาได้มีการเปิดสอน
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนช่ือวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 
หาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”ต้ังแต่น้ัน เป็น
ต้นมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนช่ือเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และ
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจ
เข้าศึกษาเป็นจํานวนมากจึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เพ่ือให้เพียงพอ
กับความต้องการกับการขยายตัวทางธุรกิจ ทําให้คณะวิทยาการจัดการต้องรับภาระหนักในการจัดการศึกษา 
เพราะมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นมากจึงต้องจัดหาอาจารย์พิเศษจากท้องถิ่นมาช่วยสอน นอกจากภารกิจหลักที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น ปัจจุบัน
คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2550 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการ
ท่องเท่ียว ปี 2551 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการ      การบิน และปี 2553 ได้มีการพัฒนาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือนําคณะวิทยาการจัดการไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
1.1 รายชื่อผูบ้ริหารคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์        รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
นางสาวสุชาดา บัวใบ           หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์      ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ สุขสมุิตร       ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อาจารย์ศิริวรรณ คําดี         ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
อาจารย์อภิชาติ การะเวก         ประธานสาขาวิชาการบัญชี 
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ   ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
อาจารย์นิศากร มะลิวัลย์         ประธานสาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ  
อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข  ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม      ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
1.2 ปรัชญา 

  ศึกษาดี  มีคณุธรรม  วิทยาการก้าวล้ํา  นําสู่สังคม 
 

1.3 วิสัยทัศน ์
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น

หน่วยงานจัดการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และทําให้องค์การมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสังคม 

 
1.4 พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นําด้านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดมั่นหลักการ
และเหตุผล สามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทางด้านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชนที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

3) ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการ และ
สื่อสารมวลชน 

4) สนับสนุนกิจกรรมท่ีธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 

5) ศึกษาวิจัยวิทยาการ และแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาสู่ระดับสากล 
6) การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ัวทั้งองค์กร 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 59 คน ซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ

รองศาสตราจารย์จํานวน 2 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 19 คน และสายสนับสนุน จํานวน 19 คน  
ในปีการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 8 สาขาวิชา โดยมี 2 สาขาที่ไม่ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง คือ
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สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (งบรับนักศึกษาเมื่อปี 2553) และ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     (งดรับนักศึกษา
เมื่อปี 2551) และมีการสอนในระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา ข้อมูลช่ือหลักสูตร  

ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 
4,359,633 บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 3,087,551 บาท งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 1,272,082 บาท  

 
2. ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 
2554) แยกตามมิติ ดังน้ี 

 
2.1 มิติที่ 1 ด้านการเรยีนการสอน 

2.1.1 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น          
9 สาขาวิชา จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จํานวน 
1,881 คน ภาคพิเศษ ระดับ ปริญญาตรี จํานวน 1,521 คน ปริญญาโท 259 คน รวมท้ังสิ้น 1,780 คน เมื่อ
รวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 3,661 คน  

 
2.1.2 ระบบกลไกในการเปิด/ปิด พัฒนาและบริหารหลักสตูร 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คือ 
1) มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการเปิดหลักสูตร 

ไว้ในคู่มือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2552  
2) มีการศึกษาสภาวการณ์การมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใช้แบบสอบถามการ

ติดตามภาวะมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พบว่า ในปี
การศึกษา 2553 คณะวิทยาการจัดการ มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 1,809 คน จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา จํานวน 1,290 คน มีงานทําก่อนเข้าศึกษา จํานวน 611 คน 
ศึกษาต่อ จํานวน 1 คน ดังน้ัน บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในปี
การศึกษา 2553 เท่ากับร้อยละ 84.82 

ในปีการศึกษา 2554 คณะได้มีเป้าหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร TQF จํานวน 
2 สาขาวิชา คือ นิเทศศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

 
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

คณะได้พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้โอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมปลายมาขึ้น
ทะเบียน  นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษกล่าวคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   นักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือกจากระบบกลาง  

- มีการเทียบโอนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มพิเศษ 
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- คณะได้จัดทําแผนการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาพร้อมทั้งจัดกิจกรรม Road 
Show ให้นักเรียนรู้จักภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนของ
นักศึกษาเช่น พ่ีชวนน้อง สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเพ่ิมจุดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน 

 
2.1.4 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1) คณะ จัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมไว้ในคู่มือนักศึกษา ปี 2554 

2) คณะ มีการส่งเสริมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 
- กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง หลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎี ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การภาครัฐและเอกชน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพและการทํางานเป็นทีมนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง 
เพ่ิมศักยภาพการทํางานเป็นทีม เป็นต้น 

- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาสาขาเพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาน้องใหม่ภาคปกติ Freshy ครั้งที่ 10 ลูกเจ้าฟ้าเกมส์ 
โครงการแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เป็นต้น 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก ่โครงการ Big Cleaning Day  
- กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

โครงการแข่งขันสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการสืบสานความเป็นไทยในภาคกลาง 

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นต้น 
 

2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1) คณะให้ความสําคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยจัดโครงการประชุม สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดทํา TQF 
สําหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ และจัดอบรมวิจัยในช้ันเรียน ให้กับคณาจารย์และ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

2) มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตรโดยกําหนดให้อาจารย์ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียนที่คํานึงถึง
ความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเช่น การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลากหลาย สามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล มีการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มีการจัด
สัมมนาหรือการฝึกปฏิบัติรวมท้ังมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอน มีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยมีการเรียนการสอนแบบ
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อภิปราย มีการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีได้ นักศึกษามีการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง เป็นต้น 

3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน โดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทั้งที่หน่วยงานภายในภายนอกจัดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้อ่ืนทั้งในรูปการสืบค้นข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ E-learning, PowerPoint, การส่งงานผ่านระบบ E-mail หรือเว็บไซต์   มีห้อง 
studio การผลิตรายการ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

2.1.6 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย์ 
คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มีระบบปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังน้ี  

คณะแจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารย์ทราบ อาจารย์นําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการสอนอาจารย์รายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อคณะและอาจารย์ต้องนําวิธีการปรับปรุง
การเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหม่ที่จะใช้ในภาคเรียนต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ีย 4.11  

 
2.1.7 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการ 
 

2.1.8 นักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
คณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันอยู่เสมอ มีแนวปฏิบัติ 

ระเบียบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน มีกองทุนพัฒนานักศึกษา 
และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 คณะ มีนักศึกษา ศิษย์เก่า 
และคณาจารย์ ที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ ดังตารางข้อมูลต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1 นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 

ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล วันเดือนปี 

นักศึกษา 

1.นายอัศวดล คําแก้ว รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 โครงการประกวดภาพยนตร์การเรียน
การสอนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 10 

31 ส.ค. 2554 

คณาจารย์ 

1.รศ.ดร.ดวงตา    สราญรมย์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ ประเภท ดีเด่น 
ประจําปีการศึกษา 2553 

10 ส.ค. 2554 

2.อ.พวงเพชร    สุขประเสริฐ รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ 

ประเภท ดี ประจําปีการศึกษา 2553 

10 ส.ค. 2554 

 

2.2 มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์
คณะวิทยาการจัดการให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหาร

จัดการการวิจัยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทําให้มีผลงานในระดับประเทศและนานาชาติตลอดมา มีการ
สนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ให้บริการ  

2.2.1 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยมีงบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 3,129,500 บาท  

- งบประมาณแผ่นดิน 2,859,500 บาท 
- งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย* 90,000 บาท 
- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 180,000 บาท 

2.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
คณะพัฒนาระบบกลไกและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัย  
คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทําการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือประสานความ
ร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ในกับหน่วยงานภายในทราบ และได้รับความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 
ดังน้ี 

1) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดระยอง 
จังหวัดสระแก้ว ในการวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชน จํานวน
งบประมาณ 1,548,000 บาท 



142 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

2) ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โครงการวิจัยสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จํานวน 195,550 บาท 

คณะมีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 7 ช้ินงาน ได้แก่ 

 

 ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ 

1. รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ์ โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการของ
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 

เทศบาลนครนนทบุร ี

จ.นนทบุร ี

 

2. รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ์ โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการของ
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรตีามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปน็กรณพีิเศษ ในมิติที่ 2 มติิ
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

เทศบาลนครนนทบุร ี

จ.นนทบุร ี

 

3. อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะ 
กรณีศึกษาประชากรที่อาศัยในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี  

สํานักงานขนส่งจังหวดั
ปทุมธาน ี

จ.ปทุมธานี 

4. ผศ.ดร.สุจริาภรณ์  ฟักจันทร ์

 

การประเมินโครงการการแก้ปญัหาความ
ยากจน ประจําปี ๒๕๕๑ 

สํานักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร 

5. ผศ.ดร.สุจริาภรณ์  ฟักจันทร ์ โครงการสํารวจสภาพปัญหาความมั่นคงใน
มิติความคิดเห็นของประชาชน ประจําปี 
2551 

สํานักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร 

6. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ธุรกจิของผู้เข้ารบัการบ่มเพาะในหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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 ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ 

7. อ.ชวาลา ละวาทิน การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลของจังหวัดในภาคกลางของ
ประเทศไทย ปี 2552 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
บางรกัน้อย 
จ.นนทบุร ี

  

 ปีการศึกษา 2554  คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 59 คน มีบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 1 เรื่องดังน้ี 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

1 รศ.ดร.ดวงตา 

สราญรมย์ 

Local Check Dams in Eastern 
Region of Thailand : Low Cost 
and Local Material Utilization 

29-31 

ก.ค. 

2554 

Selected, peer reviewed 
papers from the 2011 
International 
Conference on 
Environmental and 
Agriculture Engineering 
(ICEAE 2011) Chengdu , 
China 

 

2.3 มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามท่ีกําหนดไว้ใน

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
1) ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 250,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการ/

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนจํานวน 13 โครงการ เพ่ือส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ชุมชน และท้องถิ่น ให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 465 คน กลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมได้แก่ ครู 
อาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป  

2) คณะได้ดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ /กิจกรรมต่างๆรวมทั้งสิ้น 13  โครงการ  
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 240,952 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.38 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 465 คน  

3) คณะได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียนสอนและการวิจัย เช่น 
คณะได้นํารายงานผลการวิจัย เร่ือง “ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี” โดยรศ.วรุณี        
เชาวน์สุขุมและคณะ มาจัดทําโครงการอบรมการพัฒนาทักษะผู้นํายุคใหม่ และโครงการอบรมการทําบัญชี
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ครัวเรือน เพ่ือนํามาสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
4) คณะได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพในการบริการวิชาการท่ีจัดให้แก่ชุมชน จํานวน 4 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
5)โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดได้รับการประเมินผลสําเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําไปใช้ 
ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น

คะแนนร้อยละ 97.66 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก คิด
เป็นคะแนนร้อยละ 90.62  ด้านการประเมินผลการนําไปใช้พบว่า ทุกโครงการตามแนวพระราชดําริมีการนํา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 93.04    

 

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อโครงการ สถานท่ี วันท่ี
ดําเนินการ 

อาจารย์ที่มี
บทบาทด้านการ
ให้บริการวิชาการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 

1. โครงการความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 อาคาร ๑๐๐ ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

21 ม.ค. 
2554 

3 คน  
(อ.อุบล,อ.มนสิชา, 
อ.พวงเพชร) 

20 

2. โครงการอบรมออกแบบ
เว็บไซต์โปรแกรม
สําเร็จรูป 

ห้องปฏิบัติการ 1208                 
คณะวิทยาการจัดการ 

18-19 
มิ.ย. 2554 

2 คน  
(อ.ชลียา,อ.ศุภมล) 

30 

3. โครงการพัฒนาทักษะการ
ลงทุนด้วยเกมจําลอง 

ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
ชั้น 4 อาคารนิเทศศาสตร ์

27 ก.พ. 
2554 

1 คน  
(อ.นฤพันธ์) 

40 

4. โครงการอบรมและศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ(ส่งเสริม
ความรู้ด้านเกษตรกรรม) 

ห้องประชุม อบต.สวนพริกไทย
และศึกษาดูงานโครงการ            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริแหลม
ผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 

21-22 
มี.ค.  
2554 

3 คน  
(อ.อุบล,อ.มนสิชา
,อ.พวงเพชร) 

50 

5. โครงการอบรมทักษะผู้นํา
ยุคใหม่ 

ห้องประชุม คณะวิทยาการ
จัดการ ชั้น 4 อาคารนิเทศศาสตร์ 

5 มี.ค. 
2554 

1 คน  
(อ.ชวาลา) 

50 

6. โครงการอบรมทางวิชาการ 
เรื่อง การพัฒนา Value 
Chain ในองค์กร 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ 

13 พ.ค. 
2554 

1 คน  
(อ.นิศากร) 

30 

7. โครงการอบรมวิชาชีพการ
ทําน้ําเต้าหู้นมสด 

ลานอเนกประสงค์   
อบต.ลําไทร จ.ปทุมธานี 

24 มี.ค. 
2554 

3 คน  
(อ.อุบล,อ.มนสิชา
,อ.พวงเพชร) 

40 



145 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

ชื่อโครงการ สถานท่ี วันท่ี
ดําเนินการ 

อาจารย์ที่มี
บทบาทด้านการ
ให้บริการวิชาการ 

จํานวนผู้
ร่วม

โครงการ 

8. โครงการประดิษฐ์ผักและ
ผลไม้จิ๋ว 

เทศบาลท่าโขลง จ.ปทุมธานี 7 มี.ค. 
2554 

1 คน  
(อ.ทิพย์สุคนธ์) 

30 

9. โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ของเยาวชนสู่การนําเท่ียว
ในท้องถ่ินแบบมืออาชีพ 

หมู่บ้านคลองประชาศรัย  
 ตลาดน้ําลําพญาอ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

9 เม.ย. 
2554 

2 คน  
(อ.จุรีรัตน์,  
อ.ปวริศา) 

30 

10. โครงการอบรมวิชาชีพ 
การจัดสวนถาด 

ห้องประชุม ณะวิทยาการจัดการ 
ชั้น 4 อาคารนิเทศศาสตร ์

2 ก.ค. 
2554 

1 คน  
(อ.ธันยธร) 

15 

11. โครงการอบรมบัญชี
ครัวเรือน 

เทศบาลท่าโขลง จ.ปทุมธานี 16 มิ.ย. 
2554 

1 คน  
(อ.ภารดี) 

50 

12. โครงการอบรมการจัด
ดอกไม้ 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี 

27 พ.ค. 
2554 

1 คน  
(ผศ.ละเอียด) 

50 

13. โครงการอบรมและศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ศูนย์การศึกษานอก โรงเรียน 
คลอง 9 และสวนจิตรลดา 

4,7 ก.พ. 
2554 

2 คน  
(รศ.ดร.ดวงตา,  
อ.อัจฉราวรรณ) 

50 

 

2.4 มิติที่ 4 ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความสําคัญต่อการบูร

ณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การท่องเที่ยว ดังน้ี 
- มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน โดยจัดโครงการ

ศึกษาดูงานเสริมสร้างการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่บทเรียน “การตลาดย้อนยุค” บูรณาการกับรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 

- มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว โดยนํานักศึกษาลงสํารวจตลาด
ร้อยปีคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทําให้นักศึกษาได้พบกับการตลาดที่นํายุทธศาสตร์การตลาดด้านย้อน
ยุคมาเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาจะนําความและประสบการณ์ที่ได้จากการออกไป
สํารวจตลาด และนักกลับมาสัมมนา เพ่ือให้เกิดแนวความคิดในการประยุกต์แผนยุทธศาสตร์ของตลาด อันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนและจังหวัด ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 

- มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาช้ันปีที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โครงการ
สืบสานความเป็นไทยในภาคกลาง  
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2.5 มิติที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
2.5.1. การบริหารจัดการท้ังองค์กร 

1) คณะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) การบริหารจัดการสถานที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพคณะได้ดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรียน      
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในคณะให้ร่มรื่น สวยงาม จัดให้มีที่น่ังพักผ่อนอย่างเพียงพอ เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อ คณะมีโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย และได้จัดงบประมาณ 9,069,675.77 บาท เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามจุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University มีสุนทรียด้านภูมิทัศน์       
จัดการพลังงานส่ิงแวดล้อมเหมาะสม 

3) มหาวิทยาลยัมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทกุกระบวนการบริหาร โดยมี
กระบวนการตามที่กําหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.5.2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2554 คณะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 
15,779,633 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2553 จํานวน  5,818,100 บาท เป็นอัตรา  
ร้อยละ 171.21 และรายละเอียดของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นยอด
การเบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อยู่ในอัตราร้อยละ 92.76 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
คณะได้สร้างความมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้บริการวิชาการ และ

การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพ่ือขับเคล่ือนให้บรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาทิเช่น เทศบาลท่าโขลง  องค์การบริหารส่วนตําบลบึงคําพร้อย องค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนพริกไทย องค์การบริหารส่วนตําบลลําไทร , โครงการความร่วมมือกับบริษัทเอกชน  อาทิ 
เช่น  บริษัท ดรีมทีมประเทศไทย จํากัด บริษัทชายสี่บะหม่ีเก้ียว บริษัทเซ็นทรัลฮอลิเดย์ จํากัด  เป็นต้น   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เพิม่โอกาสในการเขา้ศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มี
ศักยภาพสูงสดุเป็นที่ยอมรบัของสงัคม 

คณะได้กําหนดประเด็นยุทธ์โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา 
และการขยายโอกาสในการเข้าถึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้เป็นเป็นบัณฑิตที่พึง
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ประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจึงได้กําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 9 โครงการ จัดสรรเงิน
งบประมาณ จํานวน 1,542,082 บาท คณะได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 9 โครงการใช้เงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 1,435,540.02 บาท อาทิเช่น โครงการพัฒนาอาจารย์ โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
จัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น 

 

ตารางที่ 3.3 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ             
คณะวิทยาการจัดการ 

ชื่อโครงการ จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 9 9 1,542,082.00 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 9 9 1,435,540.02 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 93.09 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้และการมีบทบาท ในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเข้าใจในสภาพแวดที่
อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ และจัดเก็บองค์
ความรู้ ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน จึงได้กําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ คณะจึงได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 
8 โครงการ ได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 486,000 บาท คณะได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ จํานวน 8 โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 449,051.50  บาท อาทิเช่น โครงการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  โครงการบริการแก่สังคม โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  และโครงการ
บริการวิชาการ  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 
 
ตารางที่ 3.4 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ          

คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อโครงการ จํานวน

โครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 8 7 486,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 8 7 449,051.50 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 92.39 

 



148 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องคก์รสมรรถนะสงู ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว 

คณะมีการกําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 11 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 14,382,551 บาท และได้
ดําเนินการจํานวน 11 โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 13,347,656.19 บาท อาทิเช่น โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา  
โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  โครงการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โครงการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

 

ตารางที่ 3.5 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ           
คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อโครงการ จํานวน

โครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 11 11 14,382,551.00 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 11 11 13,347,656.19 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 92.80 

 

2.5.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
คณะได้จัดโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและ

หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยสรุปผลการดําเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2554 ดังน้ี  

1) โครงการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

โครงการ สถานท่ี วัน เดือน ปี 
ประเมินความพึง

พอใจ 
จํานวนผู้เข้าอบรม/

คน 

โครงการอบรมจัดทํา TQF สําหรับ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

ห้องประชุมนิเทศ
ศาสตร์ ชั้น 4 

30 พ.ค. 54 4.05 40 คน 

 

2) โครงการฝึกอบรมด้านความรู้เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติราชการ 
 

โครงการ สถานท่ี วัน เดือน ปี 
ประเมินความพึง

พอใจ 
จํานวนผู้เข้าอบรม/

คน 

โครงการอบรมระเบียบปฏิบัติ
ราชการสําหรับบุคลากร 

ห้องประชุมนิเทศ
ศาสตร์ ชั้น 4 

10 ส.ค.54 3.95 53 คน 
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3) ตารางสรุปผลโครงการ / กิจกรรมด้านการจัดการความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

โครงการ สถานท่ี ว/ด/ป 
ประเมินความพึง

พอใจ 
จํานวนผู้เข้าอบรม/

คน 

1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เสวนา
งานวิจัย เร่ือง การเขียนเค้า
โครงงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

จ.ชลบุร ี 23 พ.ค. 54 3.76 53 คน 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQF 
สําหรับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

จ.ชลบุร ี 23 พ.ค. 54 3.83 53 คน 

 

4) การจัดส่งอาจารย์ประจําไปประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ              
(ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น)  

   คณะมีการจัดให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองโดยในช่วงปีงบประมาณ 
2554 มีรายการประชุมวิชาการที่อาจารย์ในคณะเข้าร่วมทั้งสิ้น 36 รายการ  

5) การจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกจัดขึ้น)  

คณะมีการจัดให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองโดยในช่วงงบประมาณ ปี 
2554มีรายการเข้าร่วมอบรมที่อาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในคณะเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 รายการ 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา 
คณะมีการจัดโครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นําของผู้บริหาร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 

2554 โดยมีผู้บริหารของคณะเข้าร่วมโครงการ 
 7) โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

คณะจัดโครงการศึกษาดูงานสําหรับบุคลากรเพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะ ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2554 

8) การจัดขอทุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษา
ต่อในหรือต่างประเทศ 

คณะได้รับทุนสนับสนุนให้อาจารย์ณัตตยา เอ่ียมคง ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

9) สรุประดับความสําเร็จของผลการดําเนินการตามแผนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2554 

 กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเทคนิควิธีการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1 โครงการ 1 โครงการ 

2. โครงการฝึกอบรมด้านความรู้เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติราชการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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 กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

3. โครงการ / กิจกรรมด้านการจัดการความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 

4.  จัดส่งอาจารย์ประจําไปประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ (ท้ังท่ีหน่วยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน) 

30 ราย 32 ราย 

5.  จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ 
(ท้ังท่ีหน่วยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน) 

9 ราย 

(โดยไม่นับซํ้า) 
8 ราย 

(โดยไม่นับซํ้า) 

6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา 12 ราย 12 ราย 

7.  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

8. จัดขอทุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ประจําและบุคลากรสาย
สนับสนุนไปศึกษาต่อในหรือต่างประเทศ 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 

 

2.6 มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะ มีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใน

การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ ส่วนหน่ึงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ใน
ปีงบประมาณ 2554 คณะได้มีผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการจัดโครงการต่าง ๆ 
ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาครูด้านสื่อการสอน ดําเนินการในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2554 โดยมี
ผู้ เข้ าร่วมโครงการ  140 คน  ผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ  100  
ความพึงพอใจในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 90.47 และการนําความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อย 90  

2) โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา 
ดําเนินการในวันที่ 18, 23 มีนาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คนผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจคิด
เป็นร้อยละ 87.07 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 82.21 และการนําความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อย 
100 

3) โครงการอบรมผู้นําเพ่ืองานนันทนาการ  ดําเนินการในวันที่ 29 มีนาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คนผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 86.53 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมคิดเป็น
ร้อยละ 81.80 และการนําความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อย 100 

4) โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะครั้งที่ 1 ดําเนินการในวันที่       28 
มีนาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 87.40 ความพึง
พอใจในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 81.60 และการนําความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อย 100 

5) โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะคร้ังที่ 2 ดําเนินการในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน ผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 87.40ความ
พึงพอใจในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 81.80 และการนําความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อย 100 
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2.7 มิติที่ 7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
คณะจัดโครงการอบรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 2  โครงการ ดังน้ี 
1) โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ผู้เข้าอบรมคือนักศึกษา ศิษย์เก่า

และประชาชนทั่วไป ในเขตอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คลอง 9 อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2554  ไปศึกษาดูงาน ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

2) โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา ผู้
เข้ารับการอบรมคือบุคลากรทางการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี 
จํานวนผู้เข้ารับการอบรม  50 คน  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัด
ปทุมธานี และวันที่ 23 มีนาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริเขาหินซ้อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) โครงการตามรอยเบ้ืองยุคลบาท จํานวนผู้ร่วมโครงการ 50 คน เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม
2554 และโครงการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนผู้ร่วมโครงการ 30 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2554  

 
2.8 มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

คณะให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะจัดให้มี
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาจํานวน 10 โครงการดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.6 โครงการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ 
ลําดับ ข้อตกลงความร่วมมือ วันท่ีดําเนินการ 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและ
จัดการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ 

บริษัท เอ็นโอเค พรีซิซ่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

17 ธ.ค.2553 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและ
จัดการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ 

บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

17 ธ.ค.2553 

3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและ
จัดการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ 

บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จํากัด 

17 ธ.ค.2553 

4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล  
คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด 

7 มี.ค.2554 
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ลําดับ ข้อตกลงความร่วมมือ วันท่ีดําเนินการ 

5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและการ
บัญชี ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แ 

บริษัท เอส.ซี.ไอ. การบัญชี และกฎหมาย จํากัด 

26 ส.ค.2554 

6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

25 มี.ค.2554 

7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
และ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

13 ก.ย.2554 

8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

เซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม 

25 มี.ค.2554 

9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ ระดับสถาบันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

25 มี.ค.2554 

 

3. การประเมินผลงานของคณะ 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 29 คน หรือร้อยละ 65.10 ของจํานวน

กลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 7 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉล่ียด้านการเรียนการสอนระดับ
มาก (คะแนนเฉล่ีย 4.16) คะแนนเฉล่ียด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 
3.61) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.59) คะแนนเฉล่ียด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.62) คะแนนเฉล่ียด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับ
มาก (คะแนนเฉล่ีย 3.85)  คะแนนเฉล่ียด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.65) 
 
4. การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดี 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 39 คน หรือร้อย
ละ 72.22 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังน้ี ด้านภาวะผู้นํา
ของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
ได้คะแนนเฉล่ียระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.23) ด้านการบริหารงานในหน่วยงานได้คะแนนเฉล่ียระดับมาก 
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(คะแนนเฉล่ีย 4.13) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย      ราชภัฏ พ.ศ. 2547ได้คะแนน
เฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.38) ภาพรวมได้คะแนนเฉล่ียระดับมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.30)  
 

5. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 
 บทสรุปการสัมภาษณ์น้ี ได้ทําการสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณบดี ตัวแทนบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน รวมท้ังศิษย์ปัจจบัุนและศิษย์เก่า ตามประเด็นต่างๆดังต่อไปน้ี  

5.1  การดําเนนิงานของคณะวิทยาการจัดการในปีงบประมาณ 2554  
จุดเด่น 
1) มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทําหลักสูตร โดยทํา MOU กับบริษัท 9 บริษัท เช่น             

เชิญ บริษัทเข้ามาเปิดร้านต้นแบบในมหาวิทยาลัย 
2) จัดการศึกษาร่วมกันกับบริษัทค้าปลีก โดยบริษัทให้ทุน ส่งพนักงานเข้ามาเรียน 
3) ให้ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4) จัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ 
5) จัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
6) บุคลากรมีความสามัคคี ช่วยกันทํางาน 
7) คณบดีมีความเป็นผู้นําสูง และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

จุดที่ควรปรับปรุง 

1) พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซยีน 
2) การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของคณะ 
3) ปรับปรุงอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก 
4) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF ยังมีความล่าช้า 
5) จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
6) การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน  

 

5.2  การพัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 
1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้

นักศึกษา 
2) การพัฒนาหลักสูตรในเป็นไปตามกรอบ TQF 
3) พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะ และมีกระบวนการในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 
4) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้บัณฑิตมีงานทํา 

 

5.3 ข้อเสนอแนะการดําเนนิของมหาวิทยาลัย 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และนํามาใช้ในการ

บริหารงานของคณะ 
2) พัฒนา นักศึกษา ให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
3) ปรับปรุงการประสานการทําแผนงานระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
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4) กระบวนการในการทํา MOU ทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
5) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ต้องมีการพัฒนาให้มีความชัดเจน 
6) ปรับปรุงสวัสดิการบ้านพักอาจารย์/พนักงาน 
7) ความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ของอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

 

6. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 อัน

ประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.68 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 3.80  ซึ่งสรุปได้ดังตาราง
ที่ 3.7  

 

 ตารางท่ี 3.7 ค่าคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากค่าถ่วงนํ้าหนักของคณะวิทยาการจัดการ 
 ค่าถ่วงน้ําหนัก ค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 

ตัวชี้วัด 8 มิติ 80 4.68 

จากแบบสอบถาม 20 3.80 

รวม 100 4.50 

 

การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติน้ัน แสดงไว้ในตารางท่ี 3.8 
 

ตารางที่ 3.8 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 
มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน  

1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.21 4.21 

1.2 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

5 73.39 3.00 

มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

2.1 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.33 4.33 

มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ     

3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.00 4.00 

3.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

5 100 5.00 

มิติ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 องค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 

มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

5.1 ร้อยละความสําเร็จของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน  ปีการศึกษาท่ี
ประเมิน 

2 92 5.00 
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มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 

5.2 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 

5.3 องค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 

5.4 องค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 

5.5 องค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 

มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม แผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สถาบันอุดมการณ์ศึกษา 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุมดศึกษา 

10 100 5.00 

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการท่ีกําหนด
ตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

5 100 5.00 

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารมหาลัย 

5 100 5.00 

มิติ 8 ด้านการเครือข่ายความร่วมมือ  

8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

10 100 5.00 

ผลรวมคะแนน   4.68 
 
 

การวิเคราะหก์ารดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

จุดเด่น 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน โดยพัฒนาร่วมกับบริษัทที่มีช่ือเสียง  
2. สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ ผ่านความสัมพันธ์กับเครือข่ายสถาน

ประกอบการที่สร้างขึ้น ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษา 
3. ให้ความสําคัญในการจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่า

สม่ําเสมอ 
4. การบริการวิชาการสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
5. ดําเนินงานตามพันธกิจอย่างครบถ้วน 
6. บุคลากรมีความร่วมมือและดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
7. คณบดีเป็นผู้นําที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และเป็นที่ช่ืนชมจากบุคลากร มีความมุ่งมั่นในการ

นําคณะวิทยาการจัดการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 
ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
2. พัฒนาภาพลักษณ์ของคณะและหลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1. ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับคณะ 
บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่

เริ่มก่อต้ังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  และในปี พ.ศ. 2513 ได้จัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้
ด้วยกัน  ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  หมวดวิชา 
คหกรรมศาสตร์  หมวดวิชาหัตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร์  โครงสร้างการบริหารมีหัวหน้าคณะเป็น
หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 9 
ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาพลศึกษา  ภาควิชา  สุขศึกษา  และภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) 
และปริญญาตรี    ครุศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2523  ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา  คงจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงและระดับปริญญาตรี 

ต่อมาในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังน้ันวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงใช้นามว่า  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   และในปี 
พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นตําแหน่งคณบดี 
ในปี พ.ศ. 2540  การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชา 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พุทธศักราช 2547  โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน  พระบรม
ราชูปถัมภ์  เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  และใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548  ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบ
สาขาวิชาและหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายใน
หลักสูตรและสาขาวิชาจวบจนถึงปัจจุบัน 
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1.1 รายชื่อผูบ้ริหาร 
อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสขุ         รองคณบดี 
อาจารย์สุรางค์ พรมสุวรรณ   รองคณบดี 
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า   รองคณบดี 
อาจารย์อรุณี คําแผ่นไชย   ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์นิสา พักตร์วิไล   ผู้ช่วยคณบดี 
นางวารุณี จันทพ่ึง          หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

 อาจารย์จันทราทิพย์ วงษ์กฤษ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 อาจารย์ดรุณี หันวิสัย ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร สุวรรณโฉม ประธานหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม 
 อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
 อาจารย์ณัฐกานต์ ทองพันธ์ุธาน       ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 อาจารย์ประเสริฐ เหล่าบุศณอ์นันต์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําเนียง อภิสันติยาคม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุก ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา 

อาจารย์ประเสริฐ เหล่าบุศณอ์นันต์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์ ประธานหลักสูตรฟิสิกส ์
 

1.2 ปรัชญา 
วิทยาศาสตร์ก้าวล้ํา   คุณธรรมเด่น  เน้นการพัฒนา  ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 

 
1.3 วิสัยทัศน ์

  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  สนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 

 
1.4 พันธกิจ 

1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
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2) ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริใน
การปฏิบัติภารกิจของคณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน   เรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

4) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ของชาติ 

5)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 106 คน ประกอบด้วย บุคลากรสาย
วิชาการจํานวน 74 คน โดยมีรองศาสตราจารย์จํานวน 3 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน       18 คน 
และสายสนับสนุนจํานวน 32 คน  

ในปีการศึกษา 2554 คณะมีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาคพิเศษในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 11 สาขาวิชา โดยมี 3 สาขาวิชาที่ไม่ได้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง 
คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และมีการสอนในระดับปริญญา
โท จํานวน 1 หลักสูตร  

ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 
4,359,633 บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 3,087,551 บาท งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 1,272,082 บาท  

 
2. ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2554) แยกตามมิติ ดังน้ี 
 

2.1 มิติที่ 1 ด้านการเรยีนการสอน 
2.1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2554 จํานวน

ทั้งสิ้น 11 สาขาวิชา โดยมี 3 สาขาวิชาที่ไม่ได้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง คือ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาทั้ง ภาคปกติและภาค
พิเศษ  จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จํานวน 923 คน ปริญญาโท 9 คน รวมภาคปกติมี
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นักศึกษา 932 คน และภาคพิเศษ ระดับ ปริญญาตรี จํานวน 190 คน ปริญญาโท 26 คน รวมภาคพิเศษมี
นักศึกษา 216 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น      1,148 คน  
 
2.1.2 ระบบกลไกในการเปิด/ปิด พัฒนาและบริหารหลักสตูร 

คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คือ 
1) มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการเปิด

หลักสูตร ไว้ในคู่มือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2552  
2)  บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 80.33 เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
แล้วได้เท่ากับ 4.02 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจํานวน 7 หลักสูตร และมีการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 

2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 
คณะได้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์

เผยแพร่หลักสูตร/แนะนําคณะและสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 

2.1.4 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณะได้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิต และอัตลักษณ์ของคณะ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการระดับคณะประจําปี พ.ศ. 
2554 โดยมีกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้านที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่  
- คณะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
- คณะจัดโครงการไหว้ครู เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมวไลย     

อลงกรณ์ เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ร่วมมือกันจัดโครงการค่ายผู้นําเยาวชนจิต
อาสา เครือข่าย 9 ราชภัฏ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่    14-18 กรกฎาคม 2554 ณ เกาะช้าง อ.เกาะ
ช้าง จ.ตราด 
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- หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางจัดโครงการคุณธรรม
จริยธรรมเรื่อง “เคมีจิตอาสาพัฒนาวัดและปฏิบัติธรรม”  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ วัดคุณหญิง          
ส้มจีน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึก
ปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดพระยายัง อ.สามโคก จ. ปทุมธานี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ภาชนะใช้ซ้ํา ลดขยะช่วยโลก” เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึง 18 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ “สิ่งแวดล้อมสืบสานประเพณีไหว้ครู” 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2) ด้านความรู้ ได้แก่ 
- คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2554 ณ 

หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
- คณะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม            

ราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการ

อนุรักษ์พลังงาน จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “คืนชีวิตให้ขยะด้วยพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ด้วยภาษา C รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT 701) อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการ
ประกวดโครงงานนักศึกษา 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเพ่ิม
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีให้กับนักศึกษา ครั้งที่ 2 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีจัดโครงการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

- หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาจัดเลี้ยงอาหาร เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมชาลีนา กรุงเทพมหานคร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่   14-16 
มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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- หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS for 
Windows สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2554 ณ เขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ
ประกวดการ์ตูนแอนิเมชันและมัลติมีเดีย เร่ือง “Animate yourself, animate your life” ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2554  

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยจัดโครงการศึกษาดูงานเรื่อง “ความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ การคุ้มครองสุขภาพอนามัยของพนักงาน “ ณ บริษัทเจวีซี จํากัด 

- หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ งานเกษตร
แฟร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  

- หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาถนอมอาหารและวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จํากัด และ
บริษัทซีพี ค้าปลีกและการตลาด จํากัด  

- หลักสูตรเคมี อุตสาหกรรมจัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เร่ือง การวิจัยท้องถ่ิน เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2554 ณ อาคารทีปวีชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการหลวงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นล้านนา จ.เชียงใหม่และเชียงราย เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2554 

3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
- คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนําเสนอโครงงานด้วย
โปสเตอร์และการนําเสนอด้วยวาจา 

- หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทํา projectและ
วิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการ
ประกวดโครงงานนักศึกษา 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ
ประกวดการ์ตูนแอนิเมชันและมัลติมีเดีย เร่ือง “Animate yourself, animate your life” ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2554  
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- หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จัดโครงการเข้าร่วมแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ดุสิต) 
กรุงเทพมหานคร 

- หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จัดโครงการเข้าร่วมประกวดงาน “เย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ในการจัดกิจกรรมโครงการใน 3 ด้านข้างต้นมีหลายโครงการที่ฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาส

พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีการฝึกความเป็นผู้นําและผู้ตาม รวมทั้ง
ความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลาด้วย 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆอีก เช่น 
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกีฬาสัมพันธ์ CS & IT 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 
- คณะจัดโครงการแสดงความยินดีบัณฑิต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 
- คณะจัดโครงการวิทย์รักประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 
- คณะร่วมกับเครือข่าย 9 ราชภัฏ จัดโครงการค่ายผู้นําเยาวชนจิตอาสา เครือข่าย 9 

ราชภัฏ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 ณ เกาะช้าง อ.เกาะช้าง   จ.ตราด 
- หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จัดโครงการสายใยรักบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการแสดงความ

ยินดีบัณฑิต 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ “รับบัณฑิตกลับบ้านสิ่งแวดล้อม” 

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2554 
- หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ 

มิถุนายน 2554 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนําเสนอโครงงานด้วย
โปสเตอร์และการนําเสนอด้วยวาจา 

- หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS for 
Windows สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 

- หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทําโครงการค้นคว้าอิสระ 
วิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และรายวิชาสัมมนา 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่    14-16 
มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
คณะได้จัดการให้ความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก

หลักสูตร โดยจัดอาจารย์เข้ารับการอบรมในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 เรื่องการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ศภ. 801 
รวมท้ังสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาจากคู่มือที่มหาวิทยาลัยจัดทํา 

 

2.1.6 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา  
คณะมีระบบการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยมีขั้นตอนดังน้ี คณะแจ้งผล

การประเมินการสอนให้อาจารย์ทราบ อาจารย์นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการสอน อาจารย์
รายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อคณะ อาจารย์นําวิธีการท่ีปรับแล้วนําไปทําแผนการสอนในภาคเรียน
ที่จะสอนใหม่ต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ีย 4.05 และความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.01 
เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้วได้คะแนน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคณะ/หลักสูตรเท่ากับ 4.03 ได้คะแนนเท่ากับ 5 

 
2.1.7 การสํารวจความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต คิดเป็นร้อยละของคะแนน 73.12 เทียบกับ
คะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้วได้เท่ากับ 2.62 
  

2.2 มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น

หน่วยงานบริหารจัดการการวิจัยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทําให้มีผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ
ตลอดมา มีการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ให้บริการ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
 1) ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกท้ังหมด 

3,397,900 บาท คิดเป็นจํานวนเงินสนับสนุนต่ออาจารย์ 57,591.52 บาทจากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 
58.5 คน เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้ว
ได้เท่ากับ 5 

2) มีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ 2 เรื่องคือ 
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- การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลันของสารสกัดแป๊ะตําลึงที่มี
ฤทธ์ิลดระดับนํ้าตาลในเลือดของหนูขาวที่เป็นเบาหวาน โดย ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข 

- Residves of synthetic pynthroid pesticides in vegetable, fruits, sediment and 
water from an intensive agricultural area, fang district, Chiang Mai, Thailand. โดย                  
อ.นิสา พักตร์วิไล เผยแพร่ในการประชุม Food and Environment 2011 21-23 June 2011 Newyork, 
UK. 

3) มีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ 7 เรื่องคือ 
- การหาปริมาณโลหะในพืชสมุนไพรโดยใช้กระบวนการย่อย 4 วิธี โดย อ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ครั้งที่ 2 
- การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุพืชและการเกษตรสําหรับการปลูกข้าวพันธ์ุปทุมธานี 1 โดย 

ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข เผยแพร่ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10 
- การพัฒนาครีมทาผิวจากสารสกัดเปลือกสีเสียดเทศที่มีฤทธ์ิยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ไทโร

สิเนส โดย ผศ.ดร.ศศมล ผาสุขและนายฉัตร เจนชัย ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 
2554 

- บทความเรื่อง การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิชและวัสดุคอมโพสิต โดย ผศ.ดร.สําเนียง อภิ
สันติยาคม ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 

- บทความเร่ือง การกําจัด E-coli ในนํ้าด่ืมด้วยซีโอคอต์ผสมเงิน โดยอาจารย์ประเสริฐ เหล่าบุศณ์
อนันต์ ในวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 

- บทความเรื่อง การใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ตรวจสอบแบคทีเรียแลคติคบางชนิดในโยเกิร์ต โดย
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ISSN 0858-4435 

- บทความเรื่อง การใช้เทคนิคอาร์เอพีดีจําแนกพันธ์ุมะลิ โดยโดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ใน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ISSN 2228-8481 

4) มีผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์จํานวน 1 เรื่องคือ ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโต
และการเพ่ิมผลผลิตของข้าวพันธ์ุปทุมธานี โดย ผศ.ดร.ศศมล ผาสุก 

 
2.3 มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

คณะมีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย  

คณะจัดโครงการบริการวิชาการจํานวน 13 โครงการ มีแผนการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสําเร็จของโครงการ ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.1 โครงการบริการวิชาการและผลการประเมินความสําเร็จของโครงการของคณะวิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย (คน) ผลการประเมิน 

แผน ผล ความรู้
ความ
เข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การนํา
ความรู้ 
 ไปใช ้

ความสํา
เร็จ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ (8-9 ต.ค.53) 

นักเรียน  
30 

นักเรียน  
30 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
86.21 

 

2. โครงการบริการความรู้ด้านคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียน (9 ม.ค.54) 

นักเรียน  
25 

นักเรียน  
27 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
96.30 

ร้อยละ  
85.19 

 

3. โครงการอบรมการประดิษฐ์สื่อเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียน (16 ม.ค.54) 

นักเรียน  
25 

นักเรียน  
27 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
95.37 

ร้อยละ  
85.19  

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลติภัณฑ์ 
กล้วย ๆ (15-16 ม.ค.54) 

นักเรียน
นักศึกษา 

30 

นักเรียน
นักศึกษา 

30 

ร้อยละ 
86.50 

ร้อยละ 
93.40 

ร้อยละ  
93.00  

5. โครงการบริการความรู้ด้านเคมีสู่ชุมชน          
(17-18 มี.ค.54) 

นักเรียน 
25 

นักเรียน 
45 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

 

6. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
PhotoScap (24-25 มี.ค.54) 

ประชาชน 
30 

ประชาชน 
48 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ  
79 

 

7. โครงการบริการความรู้ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน (24-25 มี.ค.54) 

ประชาชน 
25 

ประชาชน 
40 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
97.50 

ร้อยละ  
100 

 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและ
เพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดําริ       
(5 เม.ย.54) 

ประชาชน 
30 

ประชาชน 
40 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100  

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้
การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับนาข้าวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  (9 เม.ย.54) 

เกษตรกร 
80 

เกษตรกร 
100 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100  

10. โครงการห้องเรียนธรรมชาติรุ่นท่ี 3         
(6 ก.ค.54) 

นักเรียน 
40 

นักเรียน 
35 

ร้อยละ 
92.80 

ร้อยละ 
93.40 

ร้อยละ 
80 

 

11. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางด้านเคมี
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              
(2 ส.ค.54) 

นักเรียน 
30 

นักเรียน 
53 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
94.33  

12. โครงการพัฒนาศกัยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (3 ส.ค.54) 

นักเรียน 
30 

นักเรียน 
30 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100  

13. โครงการให้ความรู้อาหารปลอดภัยใน
วิสาหกิจชุมชน (5 ก.ค.54) 

ประชาชน 
30 

ประชาชน 
30 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100  
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2.4 มิติที่ 4 ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 
คณะ มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความสําคัญต่อการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การท่องเที่ยว ดังน้ี 
1) มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ดังน้ี 

- เข้าร่วมโครงการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ บูรณาการกับรายวิชาดอกไม้สดใน
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย วันที่ 19 – พฤศจิกายน 2553 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 18 คน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1   และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กระทง
ประเภทสวยงาม 

- มีโครงการบายศรีสู่ขวัญ บูรณาการกับรายวิชาการจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ในหลักสูตรค
หกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมงานประกวดอาหาร Deksomboon World Rood 
Challenge ปี 5 บูรณาการกับรายวิชาการอาหารไทยและรายวิชาอาหารนานาชาติ ในหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 3 คน  

- มีโครงการแข่งขันงานใบตองวิจิตศิลป์และประกวดการจัดดอกไม้แบบประณีตศิลป์              
บูรณาการกับรายวิชาการจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ ในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2) มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแก่สังคมโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ โครงการเผยแพร่งานวิจัยด้านวัฒนธรรมสู่การ
บริการชุมชน เป็นกิจกรรมอบรมการจัดทําข้าวเกรียบ อาหารว่าง ไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของ
อาจารย์ โดยจัดอบรมให้กับประชาชนในชุมชน ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

 
2.5 มิติที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ 

คณะได้ดําเนินการในการบริหารจัดการดังน้ี 
2.5.1 การบริหารจัดการท้ังองค์กร 

1) คณะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) การบริหารจัดการสถานที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพคณะได้ดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรียน ภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมในคณะให้ร่มรื่น สวยงาม จัดให้มีที่น่ังพักผ่อนอย่างเพียงพอ เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อ คณะมีโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย และได้จัดงบประมาณ 100,000 บาท เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคณะและศูนย์
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วิทยาศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามจุดเน้นการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย คือ Green University มี
สุนทรียด้านภูมิทัศน์ จัดการพลังงานส่ิงแวดล้อมเหมาะสม 

 
2.5.2 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 5,230,833 บาท  

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2554 จะรายงานเรียง
ตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยรายงานผลท่ีเกิดข้ึน จํานวนงบประมาณที่ใช้จ่าย และรายงานผลสําเร็จ
ตามตัวบ่งช้ีของแผนงาน ดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้บริการวิชาการ และการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการ
กําหนดกิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  จํานวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือด้านการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ระดับ คณะวิชา ในกลุ่ม 9 
มหาวิทยาลัย และความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ราช
ภัฏ  เครือข่ายพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนตําบลชีนํ้าร้าย จังหวัดสิงห์บุรี   

ตารางที่ 4.2 สรุปความสําเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1          
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ 
จํานวน
กิจกรรม 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 2 2 20,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 2 2 20,000 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 100 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เพิม่โอกาสในการเขา้ศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มี
ศักยภาพสูงสดุเป็นที่ยอมรบัของสงัคม 

คณะได้กําหนดประเด็นการยุทธ์โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับบัณฑิตใน
ระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเข้าถึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจึงได้กําหนดโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 59 โครงการ 
จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,029,699 บาท คณะได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 59 
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โครงการใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 896,460บาท อาทิเช่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553  โครงการ "พัฒนาสัมฤทธิผล
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2554 เป็นต้น 

 

ตารางที่ 4.3 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 59 9 1,029,699 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 59 9 896,460 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 87.06 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู ้และการมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นสถานที่ในการถ่ายทอด
ความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงได้กําหนดโครงการเพ่ือ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ คณะจึงได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 13 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 350,000 บาท คณะได้มีการ
ดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 13 โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 275,000 บาท อาทิ
เช่น โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ (8-9 ต.ค.53) 
โครงการบริการความรู้ด้านคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน (9 ม.ค.54) โครงการอบรมการประดิษฐ์สื่อเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน (16 ม.ค.54) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑ์กล้วย ๆ (15-16 ม.ค.54) โครงการบริการความรู้ด้านเคมีสู่ชุมชน (17-18 มี.ค.54) โครงการ
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม PhotoScap (24-25 มี.ค.54) โครงการบริการความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่
ชุมชน (24-25 มี.ค.54) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดําริ 
(5 เม.ย.54) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับนาข้าวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (9 เม.ย.54) โครงการห้องเรียนธรรมชาติรุ่นที่ 3 (6 ก.ค.54) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเคมี
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (2 ส.ค.54) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (3 ส.ค.54) โครงการให้ความรู้อาหารปลอดภัยในวิสาหกิจชุมชน (5 ก.ค.54) เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.4 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 13 2 350,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 13 2 275,000 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 78.57 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องคก์รสมรรถนะสงู ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 6 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ 
จํานวน 9,572,434 บาท และได้ดําเนินการจํานวน 6 โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,756,017 บาท อาทิ
เช่น โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติราชการ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

 

ตารางที่ 4.5 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 6 7 9,572,434 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 6 7 8,756,017 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 91.47 

 

2.5.3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
คณะได้จัดโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและ

หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การบูร
ณาการคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
โครงการประกันคุณภาพเพ่ือบุคลากรได้รู้และเข้าใจในตัวช้ีวัดได้ดีย่ิงขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดให้บุคลากรศึกษา
ดูงานระบบมาตฐาน ISO/IEC 17025 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด
ชลบุรี โครงการ การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2554 และ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร วันที่ 15 สิงหาคม 2554 

สําหรับการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคลน้ัน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาบุคลากรและกองทุนวิจัย  ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 มี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการจํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 75     
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2.6 มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนหน่ึง “เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพช้ันสูง”  ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้มีผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังน้ี โดย
จัดทําโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาสรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการทางด้านชีววิทยา คร้ังที่ 2 
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 โดยมีผู้ร่วมโครงการ 20 คน 

2) โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง พลศาสตร์การบิน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 
2554 โดยมีผู้ร่วมโครงการ 30 คน 
 

มิติที่ 7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมให้บริการจัดการวิชาการด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ให้แก่คณะ จํานวน 50,000 บาท และคณะได้ร่วมกับสํานักส่งเสริมการเรียนรู้ จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการ
เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ โดยมีโครงการอบรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 7 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้วตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้
เข้าอบรมคือนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย บ้านนํ้าอ้อม และทุ่ง
กบินทร์ จังหวัดสระแก้ว จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 180 คน เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนการบินไทย บ้านน้ําอ้อม และทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว 

2) โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมอบรมคือประชาชนในชุมชน
บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว จํานวน 72 คน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชุมชนบ้านแก้ง     อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

3) โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้เข้าอบรมคือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 90 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี  อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ เข้าอบรมคือนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 69 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนคลองหน่ึงแก้วนิมิต อ.คลองหลวง     
จ.ปทุมธานี 

5) โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ ผู้เข้าอบรมคือนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จํานวน 73 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน อ.เมือง จ.นครนายก 
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6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพรตามแนวพระราชดําริ  ผู้เข้า
อบรมคือประชาชนทั่วไป จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554  

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับนาข้าวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง   ผู้เข้าอบรมคือเกษตรกร จํานวน 100 คน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554  

 
2.8 มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ 

คณะให้ความสําคัญในเร่ืองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะจัดให้มี
โครงการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง 
เช่นร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นําเยาวชนจิตอาสาเครือข่าย 9   ราชภัฏ พัฒนา
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ค. 2554 ณ เกาะช้าง จ.ตราด และได้จัดทําความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ระหว่าง 9 มหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพในวันลงนามความร่วมมือด้วย   

นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการทําวิจัย        
มีนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติเข้าร่วมโครงการ 6 คน ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในระหว่าง
การศึกษาจํานวน 6 คน ๆ ละไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2554 นักศึกษาทั้งหมดได้ไปทําวิจัยที่
ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ส่วนเครือข่ายทางด้านการบริการวิชาการน้ัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทําบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตําบลชีนํ้าร้าย อําเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2554 คณะได้จัดโครงการบริการ
ทางวิชาการ 2 โครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนแห่งน้ี 
 

ตารางที่ 4.6 โครงการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ข้อตกลงความร่วมมือทาง (MOU) วันที่ดําเนนิการ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30 พ.ย. 2553 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 
ของมหาวิทยาลัย 9 แห่ง 

25 มี.ค. 2554 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลชีนํ้าร้าย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

2 เม.ย. 2554 
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3. การประเมินผลงานของ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 30 คน หรือร้อยละ 56.60 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 7 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 3.91) คะแนนเฉล่ียด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.51) 
คะแนนเฉล่ียด้านการบริการวิชาการระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.32) คะแนนเฉล่ียด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.88) คะแนนเฉล่ียด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.78) คะแนนเฉล่ียด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ
ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.49)  คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ย 3.08) 

 
4. การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดี 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 40 คน หรือร้อย
ละ 72.22 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังน้ีด้านภาวะผู้นํา
ของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
ได้คะแนนเฉล่ียระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.76) ด้านการบริหารงานในหน่วยงานได้คะแนนเฉล่ียระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.76) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนน
เฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.10) ภาพรวมได้คะแนนเฉล่ียระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.71)  

 
5. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 

บทสรุปการสัมภาษณ์น้ี ได้ทําการสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณบดี ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ตามประเด็นต่างๆดังต่อไปน้ี  

5.1  การดําเนนิงานของในปงีบประมาณ 2554  
จุดเด่น 
1) การประกันคุณภาพทุกระดับสาขาวิชา คณะได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือนําผลการประกัน

คุณภาพมาพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตร 
2) คณะสนับสนุนให้อาจารย์ทําการวิจัย และงานวิจัยเชิงบูรณาการแสวงหาทุนวิจัย  จาก

มหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือนําผลวิจัยมาบูรณาการการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาชุมชน
และท้องถิ่น 

3) การบริการวิชาการมีแผนการดําเนินการ การบริการวิชาการจึงมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
ตามแผน คณะได้ดําเนินการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามความต้องการชุมชนและของหน่วยงาน
ต่างๆ 

4) ทําความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรวม 9 มหาวิทยาลัย 
5) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดีมาก ทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การ

ดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 
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5.2 การพัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 
1) ดําเนินการปรับทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ TQF อย่างต่อเน่ืองและคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี

การศึกษา 2555 
2) พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
3) พัฒนาบุคลากร ทําผลงานทางวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน 
4) หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการกับโครงการ

สร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
จํานวน 6 คน 

5) เร่งพัฒนางานวิจัย ทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคล 
6) เน้นงานบริการวิชาการ ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการ 14 โครงการ รวมท้ังการให้บริการวิชาการใน

โรงเรียนมัธยม อบรมองค์ความรู้ให้อาจารย์ หรือช่วยสอนในบางบทเรียน การอนุญาตให้อาจารย์โรงเรียน
มัธยมมาใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

6. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 

4.19 อันประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.38 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 3.43  ซึ่งสรุปได้
ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7 ค่าคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก

แบบสอบถามที่คํานวณจากค่าถ่วงนํ้าหนักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ค่าถ่วงน้ําหนัก ค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 

ตัวชี้วัด 8 มิติ 80 4.38 

จากแบบสอบถาม 20 3.43 

รวม 100 4.19 

 

การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติน้ัน แสดงไว้ในตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.8 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 
มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

คะแนน 

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน  

1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.03 4.03 

1.2 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.50 3.50 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

5 52.74 2.00 

มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

2.1 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.33 4.33 



175 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)ผลการดําเนินงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 

มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ     

3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.00 4.00 

3.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

5 100 5.00 

มิติ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 องค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.00 4.00 

มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

5.1 ร้อยละความสําเร็จของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน  ปีการศึกษาท่ี
ประเมิน 

2 89.47 5.00 

5.2 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 

5.3 องค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.25 4.25 

5.4 องค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 

5.5 องค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 

มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม แผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สถาบันอุดมการณ์ศึกษา 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุมดศึกษา 

10 100 5.00 

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการท่ีกําหนด
ตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

5 100 5.00 

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารมหาลัย 

5 100 5.00 

มิติ 8 ด้านการเครือข่ายความร่วมมือ  

8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

10 100 5.00 

ผลรวมคะแนน   4.38 
 

การวิเคราะห์การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จุดเด่น 

1. เป็นที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้ังแต่เริ่มก่อต้ังเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2475 โดยเริ่มต้นมีฐานะเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ 
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2. คณะมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

3. มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 74 คน ในจํานวนน้ีมีผู้จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 

4. มีบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ จํานวน 21 คน จาก 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.38 

5. มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา 
6. ได้รับงบประมาณ/ทุน เพ่ือสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

3, 398,900.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงินสนันสนุนต่ออาจารย์ จํานวน 57,591.52 บาท โดยได้คะแนนเมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน กพร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้คะแนน
เท่ากับ 5 

7. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะได้คะแนนเฉล่ีย    เท่ากับ 4.01 
เปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน กพร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้คะแนน
เท่ากับ 5 

8. มีการเผยแพร่งานวิจัยเป็นจํานวนมากและกว้างขวางข้ึน โดยมีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติจํานวน  2  
เร่ือง ระดับชาติจํานวน 7  เร่ือง 

9. มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพภายในระดับเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.33 
10. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จํานวน 50 

โครงการ 
11. ได้ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริง ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน 
12. มีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ และให้อาจารย์นําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียน

การสอน 
13. มีโครงการบริการวิชาการตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 โครงการ 
14. มีโครงการเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 7 โครงการ 
15. ได้ดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เร่ืองภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมในคณะให้ราบรื่น จัด

บรรยากาศการเรียนรู้และเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว ตามจุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University  

16. มีการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งสนับสนุนและสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

17. มีการให้บริหารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
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18. มีโครงการท่ีส่งเสริมสืบสานในอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ และควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายให้
มากที่สุด 
 2. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
 3. ควรมีการหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการให้เพ่ิมมากขึ้น 
 4. ควรมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างองค์ความรู้ในงาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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1. ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดิมเป็น

หมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดสอนระดับ ป.กศ. และ 
ป.กศ.สูง วิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาพ้ืนฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา  และเปิดสอนเป็นวิชาโท   ให้กับนักศึกษาทั้งภาค
ปกติและภาคนอกเวลา (ภาคคํ่า)  มีอาคารโรงฝึกงานหน่ึงหลัง  

พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู         พ.ศ. 2518  
มีผลทําให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถศึกษา เป็นภาควิชาหัตถ
ศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้เรียกช่ือสั้นๆ เป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์”  

พ.ศ. 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์  หลักสูตร 4  ปี  ให้กับนักศึกษาภาคปกติและเปิดหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ตาม
โครงการอบรมครูประจําการ  (อคป.) เป็นการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกของภาควิชา 

พ.ศ. 2528  วิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจําการ  (อคป.) เป็นโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและโปรแกรมวิชาเคร่ืองกล  เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษา (กศ.บป.) 
ในปีน้ีนักศึกษา  ค.บ.  อุตสาหกรรมศิลป์  ตามโครงการอบรมครูประจําการ (อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
สําเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก 

พ.ศ. 2527  นักศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป์  ภาคปกติสําเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของบัณฑิตภาคปกติ
ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

พ.ศ. 2531  เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา (วท.บ.)     
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. เป็นรุ่นแรก  

พ.ศ.2533  เปิดสอนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี (วท.บ.)  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  

พ.ศ. 2537  สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ให้จัดต้ัง  คณะ
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม  8  แห่ง  ซึ่งจากมติดังกล่าว  ภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์  จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิชา และได้เสนอขอแต่งต้ังกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อ
วิทยาลัย   และสภาวิทยาลัยได้แต่งต้ังให้นายมงคล   การชํานาญ  เป็นหัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
บริหารงานในรูปแบบ คณะวิชา  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2537  โดยแยกการบริหารออกจากคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทางคณะถือว่าวันที่สภาการฝึกหัดครูมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม    วันที่  28  กรกฎาคม 2537  เป็นวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

พ.ศ.2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา       
“พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538”   โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมี
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อธิการบดีเป็นผู้บริหารสถาบัน  คณบดีเป็นผู้บริหารคณะและสถาบันได้แต่งต้ังให้      นายวิชิต  ศรีทอง  เป็น
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2539 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 ช้ัน) 
เป็นแห่งแรกของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 

พ.ศ. 2540  สถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  เป็น
การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 

พ.ศ. 2541  มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  โดยมีเจ้า
คุณอุดมประชานาถ  (หลวงพ่อเป่ิน) เจ้าอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   
และนายจรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
ฝ่ายฆารวาส  และคณะได้ย้ายเข้ามาดําเนินการที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วน  ราชการ
ภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามมาตรา 6 และมาตรา  11  แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538   โดยให้มี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นคณะหนึ่งของ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 (ตาม
หน้า 39 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79  ง. ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม   2542)  

พ.ศ. 2543  สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งต้ังให้ นายวิชิต ศรีทอง เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว   

พ.ศ. 2546  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น  สถาบัน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งต้ังให้นายประจบ ดีบุตร เป็นคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2547  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2547  ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  121  ตอนพิเศษ  23 ก  ให้  สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  โดยมี  นาย
ประจบ  ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2548 วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2548  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ นายวิวัฒน์  คลังวิจิตร  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

พ.ศ. 2550 วันที่  19  มกราคม  พ.ศ.  2550  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ไ ด้แต่ง ต้ังให้   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประจบ    ดี บุตร     เ ป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี      
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

พ.ศ. 2554 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ได้แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  จนถึงปัจจุบัน 

 
1.1 รายชื่อผูบ้ริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร  คณบดี 
อาจารย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์   รองคณบดี 
รองศาสตราจารย์ณรงค์  นันทวรรธนะ  รองคณบดี 
อาจารย์อาณัติ  รังสรรค์เกษม                  รองคณบดี 
อาจารย์ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน   ผู้ช่วยคณบดี 

 
1.2 ปรัชญา 

สถานแห่งภูมิปัญญา  เพ่ือพัฒนานักเทคโนโลยี  สร้างสรรค์คนเก่ง คนดีสู่สังคม 
 
1.3 วิสัยทัศน ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  เป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทางด้านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  เป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความสุภาพ     
อ่อนน้อม  อดทนสู้งาน  บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องเป็นบัณฑิตที่มี    คุณสมบัติพร้อมที่จะ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และ
พัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1.4 พันธกิจ 

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น        
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
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5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย   ชุมชน   องค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททั้ง

ภาคปกติและภาคพิเศษ มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 34 คน ซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ รอง
ศาสตราจารย์จํานวน 4 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 8 คน และสายสนับสนุน จํานวน   17 คน  

ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาค
พิเศษในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา  

ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 
7,035,133 บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 5,292,513 บาท งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 946,620 บาท  

 
2. ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 
2554) แยกตามมิติ ดังน้ี 

 
2.1 มิติที่ 1 ด้านการเรยีนการสอน 

2.1.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 
4 จํานวนหลักสูตร ระดับปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 486 คน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีจํานวน 564 คน 
เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,050 คน ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6 แขนง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 

 
2.1.2 ระบบกลไกในการเปิด/ปิด พัฒนาและบริหารหลักสตูร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คือ 
1) มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการเปิด

หลักสูตร ไว้ในคู่มือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2552 ดังน้ี 
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2) ในปี 2554 คณะได้มีเป้าหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร TQF จํานวน 4 
หลักสูตร 

 
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

คณะได้พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้โอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมปลายมาข้ึน
ทะเบียนเพ่ือเป็นนักศึกษาทดลองเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษ
กล่าวคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก
ระบบกลางและนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะได้เข้าร่วมจัดทําแผนการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาพร้อมทั้งจัดกิจกรรม 
Road Show ให้นักเรียนรู้จักภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้า
เรียนของนักศึกษาเช่น พ่ีชวนน้อง  

 
2.1.4 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  1) คณะ มีการส่งเสริมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 
- กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ โครงการวไลยอลงกรณ์ประสานใจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

กิจกรรมวันเจ้าฟ้า โครงการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเซรามิกส์ เป็นต้น 
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ การแข่งขันกีฬา

ภายในของนักศึกษาภาคปกติ การแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
คณะ เป็นต้น 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่  โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน
, โครงการ Big Cleaning Day, โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

- กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมทําบุญคณะ กิจกรรม

รดนํ้าดําหัววันสงกรานต์ เป็นต้น 
2) คณะมีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเซรามิกส์ เป็นประจําทุกปี และนํา
ผลการตัดสินมีทั้งได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมฯ แสดงผลงาน และนําสิ่งที่ได้รับจากการประกวดมาพัฒนาและ
ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงข้ึน  

 
นอกจากน้ีคณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”ได้แก่ ส่งเสริม

ประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug) มีผลการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

- มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และส่งเสริม 



184 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนด
โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 และมีการดําเนินโครงการอบรมสัมมนานักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษายุคใหม่ และโครงการพัฒนานักศึกษา 

- มีการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดมีการจัดโครงการวไลยอลงกรณ์ประสานใจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 
2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

   มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตรโดยกําหนดให้อาจารย์ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียนที่คํานึงถึง
ความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเช่น การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลากหลาย สามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล มีการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มีการจัด
สัมมนาหรือการฝึกปฏิบัติรวมท้ังมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอน มีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยมีการเรียนการสอนแบบ
อภิปราย มีการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีได้ นักศึกษามีการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง เป็นต้น 
 

2.1.6 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย์ 
คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มีระบบปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังน้ี  

คณะแจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารย์ทราบ อาจารย์นําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการสอนอาจารย์รายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อคณะและอาจารย์ต้องนําวิธีการปรับปรุง
การเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหม่ที่จะใช้ในภาคเรียนต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ีย 4.18  

 
2.1.7 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยูร่ะหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการ 
 

2.1.8 นักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
คณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันอยู่เสมอ มีแนวปฏิบัติ 

ระเบียบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน มีกองทุนพัฒนานักศึกษา 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 คณะ มีนักศึกษา ศิษย์เก่า 
และคณาจารย์ ที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม  

 
1) นักศึกษา จํานวน 3 คน ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้แก่ นางสาวรุ้งกาญจน์  โถทอง ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผลงานช่ือ “Born of Form” นางสาวอุทุมพร  กลิ่นเกษม  ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารผลงานชื่อ “Copper Red Plates” และนางสาววรัญญา  
จิตรช่วย  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือตกแต่งภายใน ผลงานช่ือ “รัง” 

2) ศิษย์เก่า จํานวน 1 คน คือ นายสุธารักษ์  แสงเทศ  ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในงาน thai Ceramics Award 2011 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติฯ 
ผลงานช่ือ “Cocktail Party Set” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 

3) อาจารย์ จํานวน 1 คน คือ อาจารย์กฤตยชญ์ คํามิ่ง ได้รับรางวัลจํานวน 3 รางวัล คือ 
ได้รับรางวัล Honorable Mentions “INTERNATIONAL CERAMICS RESTIVAL MINO, JAPAN ผลงานช่ือ 
“Sang chan”, รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือตกแต่งภายในอาคาร ในงาน Thai Ceramics Award 
2011 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติฯ ผลงานช่ือ “Sang – Chan 2” และได้รับรางวัลชมเชย 
ประเภทผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติฯ ผลงานช่ือ “จาน-ชาม”เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 และได้รางรางวัล Honorable 
Mentions “INTERNATIONAL CERAMICS RESTIVAL MINO, JAPAN ผลงานช่ือ “Sang chan” ระหว่าง
วันที่ 16 กันยายน – 23 ตุลาคม 2554 

 
2.2 มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

คณะให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการการวิจัย
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทําให้มีผลงานในระดับประเทศและนานาชาติตลอดมา มีการสนับสนุนด้าน
เงินทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ให้บริการ  

คณะมีระบบและกลไกลบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน 
และคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจําคณะ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและจัดทําคู่มือ
วิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการวิจัย
คณะ 

การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 1,284,500 บาท โดยเป็นงบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 698,000 บาท และงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 586,500 บาท  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทําการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือประสานความร่วมมือ และ
ประชาสัมพันธ์ในกับหน่วยงานภายในทราบ และได้รับความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

1) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดระยอง จังหวัด
สระแก้ว ในการวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชน จํานวน
งบประมาณ 1,548,000 บาท 

2) ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โครงการวิจัยสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จํานวน 195,550 บาท 

 
คณะมีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ 4 เรื่อง  
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์   กาญทนานนท์  นําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 5-9 

กรกฎาคม 2554 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
       - รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  เพ่ิมชาติ  นําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่    10-14 

กรกฎาคม 2554 ณ ประเทศออสเตรเลีย 
       - อาจารย์ชาคริต  ศรีทอง  นําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2554 ณ 

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
       - อาจารย์ชาคริต  ศรีทอง  นําเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 2 

กรกฏาคม 2554 ณ ประเทศฟินแลนด์ 
 
คณะมีผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ/ทรัพย์สินทางปัญญาปีงบประมาณ 2553 มีผลงาน

วิชาการ รวมท้ังสิ้น  5  ผลงาน ได้แก่ 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการควบคุม

คุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 244428 ให้ไว้ ณ วันที่  1  เมษายน  
2554 

     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  หนังสือ การป้องกันระบบไฟฟ้า ปี 2549 ตามคําขอ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 244414 ให้ไว้ ณ วันที่  1  เมษายน  2554 

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบ
ระบบไฟฟ้า ปี 2549 ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 244415 ให้ไว้ ณ วันที่  1  เมษายน  2554 

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเณ  เกียรติก้อง  หนังสือ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ตามคําขอ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 244412 ให้ไว้ ณ วันที่  1  เมษายน  2554 

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเณ  เกียรติก้อง  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง  ตามคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลขที่ 2444113 ให้ไว้ ณ วันที่  1  เมษายน  2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

คณะมีผลงานที่นําไปพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทําวิจัย หลากหลายสาขา เช่น 

- การพัฒนาดินหนองเสือมาใช้ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
- การศึกษาและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานจักสานประเภทผลิตภัณฑ์ของ

ที่ระลึกของตกแต่งและเคร่ืองเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การออกแบบและการพัฒนาเคร่ืองเปิดฝากระป๋องอัติโนมัติแบบใช้อุปกรณ์นิวเมตริกส์ 
 

2.3 มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
คณะมีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย  
1) ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53 – ก.ย.54) คณะได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 150,000 บาท 

เพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนจํานวน 150,000 บาท เพ่ือส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และท้องถิ่น ให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 170 คน กลุ่มเป้าหมายในการจัด
ฝึกอบรมได้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป  

- โครงการบริการวิชาการสู่สถานประกอบการเร่ือง “การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการบํารุงรักษา
แบบทุกคนมีส่วนร่วม  97,200  บาท 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามรอยพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การซ่อมบํารุง
ดูแลรักษาเคร่ืองยนต์เล็ก 50,000 บาท 

- อบรมความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ  เซรามิกส์ให้กับโรงเรียนมัธยม 15,000 บาท 
- โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายสําหรับนักศึกษา 20,000  บาท 
- โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า เร่ือง การออกแบบ Animation ด้วย Flash 10,000  บาท 
2) คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลสวน

พริกไทย จังหวัดปทุมธานี, สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีและชมรมบริหารงาน
บุคคลนวนคร  ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง ชมรมเจ้าหน้าที่ความผลอดภัยในการทํางานปทุมธานี  ชมรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร 

3) คณะได้ดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ /กิจกรรมต่างๆรวมทั้งสิ้น           5 
โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 182,200  บาท คิดเป็นร้อยละ 121.47 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 170  คน  

4) ผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะ ที่อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม จําแนก
ได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 5.1 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อโครงการ สถานท่ี วันท่ี 

ดําเนินการ 
   จํานวนผู้

ร่วม 
   โครงการ 

ความรู้ 
 

ความ 
พึงพอใจ 

การนํา 
ไปใช้ 

1. โครงการบริการวิชาการ
สู่สถานประกอบการ เรื่อง 
“การพัฒนาความรู้ด้าน
เทคนิคในการบํารุงรักษา
แบบทุกคนมีส่วนร่วม” 

บริษัทเอฟแอนด์เอ็น 
แดร่ีส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

21 ม.ค. – 4 
มี.ค. 2554 

40 คน ร้อยละ 
95.00 

   ร้อยละ 
78.70 

  ร้อยละ 
87.50 

2. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการตามรอย
พระราชดําริด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การซ่อม
บํารุงดูแลรักษาเคร่ืองยนต์
เล็ก 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองตะเคียน
บอน  
จ.สระแก้ว 

8-9 ก.พ. 2554 35 คน ร้อยละ 
91.00  

   ร้อยละ 
    83.47 

ร้อยละ 
88.00 

3. โครงการอบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามิกส์
ให้กับโรงเรียนมัธยม 

โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต จ.ปทุมธานี 

31 พ.ค.2554 40 คน ร้อยละ 
75.00 

ร้อยละ 
  83.60 

ร้อยละ 
87.50 

4. โครงการอบรมการใช้
งานระบบเครือข่ายสําหรับ
นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

28 มี.ค. 2554 30 คน ร้อยละ 
87.00 

ร้อยละ 
85.97 

ร้อยละ 
86.25 

5. โครงการบริการวิชาการ
แก่ศิษย์เก่า เรื่อง การ
ออกแบบ Animation ด้วย 
Flash 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

10 มี.ค. 2554 30 คน ร้อยละ 
87.00 

ร้อยละ 
82.90 

ร้อยละ 
84.39 

 

5) คณะได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพในการบริการวิชาการท่ีจัดให้แก่ชุมชน จํานวน 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการประจําปี ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนร้อยละ 97.66 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินโครงการในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
และด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนร้อยละ 90.62  ด้านการประเมินผลการนําไปใช้
พบว่า ทุกโครงการตามแนวพระราชดําริมีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน คิดเป็นคะแนน ร้อยละ 93.04    

 
2.4 มิติที่ 4 ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความสําคัญ
ต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การท่องเที่ยว ดังน้ี 

1) มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ได้แก่ มีโครงการพ่ี
สอนน้องทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติ บูรณาการกับรายวิชาออกแบบ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2) มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 

3) มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น  วันสําคัญของชาติและประเพณี
สําคัญ คุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมค่านิยมความเป็นไทย อาทิโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ และ
โครงการจัดนิทรรศการวันเจ้าฟ้าวิชาการ เป็นต้น 

กิจกรรมและโครงการต่างๆ จะดําเนินการโดยสํานักศิลปวัฒนธรรมและประสานส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งมีกิจกรรมและโครงการจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการดังน้ี 
 
ตารางที่ 5.2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ สถานที ่ วันที่ดําเนนิการ จํานวนผู้ร่วม
โครงการ 

1. โครงการพ่ีสอนน้องทํากระทง ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  19 พ.ย. 2553 45 คน 

2. โครงการแข่งขันกีฬาคณะ ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 ม.ค.2554 189 คน 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา 

ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  7 มี.ค. 2554 107 คน 

4. โครงการประเพณีสงกรานต์ ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 เม.ย.2554 84 คน 

 โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่
ขวัญนักศึกษาภาคปกติ 

ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6-7 มิ.ย.2554 59 คน 

 

2.5 มิติที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
คณะ ได้ดําเนินการในการบริหารจัดการดังน้ี 
1) การบริหารจัดการท้ังองค์กร 

คณะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
คณะได้จัดโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและ

หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าอบรมหรือศึกษาดู
งานทั้งภายในและภายนอก  
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2.7 มิติที่ 7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมให้บริการ

จัดการวิชาการด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้แก่คณะ จํานวน 50,000 บาท และ
คณะได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีการน้อมนําพระบรม
ราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน 
จังหวัดสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาตินอกจากน้ียังได้จัดทําโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
การดําเนินงานสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่
กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

โครงการอบรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามรอยพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียงเร่ือง การซ่อมบํารุงดูแลรักษาเคร่ืองยนต์เล็ก 
จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียน
บอน จังหวัดสระแก้ว 
 

2.8 มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ 
คณะให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะจัดให้มี
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอบแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
และชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานปทุมธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร และเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนตํายลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี กับ สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ตารางที่ 5.3 โครงการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ข้อตกลงความร่วมมือทาง (MOU) วันที่ดําเนนิการ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กับ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอบแรงงานจังหวัดปทุมธานี และ
ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง ชมรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร 

16 ก.พ. 2554 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลสวนพริกไทย 
จังหวัดปทุมธานี กับ สํานักสง่เสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

26 เม.ย. 2554 
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3. การประเมินผลงาน 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 11 คน หรือร้อยละ 47.83 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 7 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉล่ียด้านการเรียนการสอนระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.70) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉล่ีย 2.62) คะแนนเฉล่ียด้านการบริการวิชาการระดับตํ่า (คะแนนเฉล่ีย 2.53) คะแนนเฉลี่ยด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับตํ่า (คะแนนเฉลี่ย 2.27) คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับตํ่า (คะแนนเฉลี่ย 2.55) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับตํ่า 
(คะแนนเฉล่ีย 2.45)  คะแนนเฉล่ียด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับตํ่า (คะแนนเฉล่ีย 2.39) 

4. การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 20 คน หรือ    

ร้อยละ 62.50 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังน้ี ด้านภาวะ
ผู้นําของคณบดีได้คะแนนเฉล่ียในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.06) ด้านการบริหารจัดการแผนงานและ
งบประมาณได้คะแนนเฉล่ียระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.19) ด้านการบริหารงานในหน่วยงานได้คะแนน
เฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.26) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ. 2547ได้คะแนนเฉล่ียระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.45) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ย 3.13)  
 

5. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 
บทสรุปการสัมภาษณ์น้ี ได้ทําการสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณบดี ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน รวมท้ังศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ตามประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้  
 
5.1  การดําเนนิงานของคณะ   ในปีงบประมาณ 2554  

จุดเด่น 
1) บัณฑิตจบแล้วมีงานทํา ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
2) คณะมีความโดดเด่นในงานด้านเซรามิค มีทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับชาติ และ 

นานาชาติ 
3) ให้บริการวิชาการแก่สถานประกอบการ 
จุดที่ควรปรับปรุง 
1) จํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอเน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาน้อย ไม่ได้รับอัตรากําลังเพ่ิม 
2) เปิดหลักสูตรใหม่ไม่ทัน ไม่มบุีคลากร ไมส่ามารถพัฒนาหลักสูตรให้รองรับตลาดงาน 
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5.2 การพัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 
1) คณะมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะการดําเนนิของมหาวิทยาลัย 

1) ขาดการประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงมหาวิทยาลัย และเรื่องหลักสูตร ทําใหจ้ํานวนนักศึกษาลดลงมาก 
2) การใช้งานของอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ 
3) ปรับการบริหารด้านงบประมาณที่มีความล่าช้า 
4) มีวิกฤตของการของการหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งความสามารถและประสบการณ์ 
5) ต้องเตรียมพร้อมการเข้าสู่อาเซียน 
6) ปรับการสื่อสารภายในองค์กร 

 
6. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  

ผลประเมินการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.65 อัน
ประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 3.93 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 2.51  ซึ่งสรุปได้ตาม
ตารางที่ 5.4   

 

ตารางที่ 5.4 ค่าคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากค่าถ่วงนํ้าหนักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ค่าถ่วงน้าํหนกั ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 80 3.93 

จากแบบสอบถาม 20 2.51 

รวม 100 3.65 
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การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติน้ัน แสดงไว้ในตารางท่ี 5.5 

 

ตารางที ่5.5 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 

มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน  

1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.00 4.00 

1.2 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 2.96 2.96 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

5 70.6 3.53 

มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

2.1 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.00 4.00 

มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ     

3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.00 3.33 

3.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความร่วมมือ
กับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

5 100 5.00 

มิติ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 องค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.00 3.00 

มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

5.1 ร้อยละความสําเร็จของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน  ปี
การศึกษาท่ีประเมิน 

2  3.50 

5.2 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.75 3.75 

5.3 องค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.50 3.50 

5.4 องค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.50 3.50 

5.5 องค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.50 3.50 
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มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
อุดมการณ์ศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

10 70 3.00 

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการท่ี
กําหนดตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

5 100 5.00 

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารมหาลัย 

5 100 5.00 

มิติ 8 ด้านการเครือข่ายความร่วมมือ  

8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

10 100 5.00 

ผลรวมคะแนน   3.93 

 

การวิเคราะหก์ารดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรของคณะเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชน ทําให้บัณฑิตที่จบจากคณะมีงานทํา 
2. มีความโดดเด่นในงานด้านเซรามิค มผีลงานที่เป็นที่ยอมรับและได้รางวัลทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่อาเซียน 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 
3. จัดทําแผนปฏิบัติงาน การทําโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมีการติดตาม

อย่างสมํ่าเสมอ 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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1. ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนามา

จากภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2528 

ปี 2538  ได้มีพระราชกฤษฎีกาได้จัดต้ังคณะเกษตรและอุตสาหกรรม  ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์  โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขา  เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมา ได้ผลิตบัณฑิต
เพ่ิมข้ึนอีก  2  สาขาวิชาคือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2542 ได้มีการ
เปลี่ยนช่ือเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจนถึงปัจจุบัน 

ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีภารกิจทั้ง 4  ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ 
“อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ทางคณะได้เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ)
จํานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกษตรศาสตร์แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเกษตรศาสตร์แขนง
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร และในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร คณะมีการพัฒนา
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ  มีโครงการวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาในด้านการเกษตรการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร  งานอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน มีหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของ
ท้องถ่ิน รวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดําริ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  นอกจากน้ีคณะยังได้จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ตัวช้ีวัดของกพร. เพ่ือให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ 

 
1.1 รายชื่อผูบ้ริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย  ชุ่มคํา คณบดี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
อาจารย์ ดร.กันภา  สุขลิม้ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณิภา  พาณิชกรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย  
นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คําทอง  มหวงศ์วิริยะ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  ธรรมขันธ์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
อาจารย์ราชาวดี  ยอดเศรณ ี ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณิภา  พาณิชกรกุล ประธ านหลั ก สู ต ร เ ทค โน โ ลยี ก า ร จั ด ก า ร

อุตสาหกรรมอาหาร  
อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

การอาหาร 
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1.2 ปรัชญา 

สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล 
 

1.3 วิสัยทัศน ์
  เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการ           

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 

1.4 พันธกิจ 
1) การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2) การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินโดยการบูรณาการภูมิ

ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
3) การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบ

สานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4) การทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม    

 
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีบุคลากรฝ่ายวิชาการจํานวน 16 คน มีตําแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
จํานวน 3 คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 7 คน และฝ่ายสนับสนุน 13 คน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะ มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา 
โดยมี 3 สาขาวิชาที่งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง คือสาขาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นักศึกษาภาคพิเศษใน
ระดับปริญญาโทร จํานวน 1 สาขาวิชาคือเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 
1,681,133 บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 974,889 บาท งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 706,244 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภทงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
2. ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 
2554) แยกตามมิติ ดังน้ี 

 



198 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

2.1 มิติที่ 1 ด้านการเรยีนการสอน 
2.1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 6 

สาขาวิชา  (ในปีการศึกษา 2554 มี 3 สาขาวิชาที่งดรับนักศึกษาแต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง) จัดทั้งภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรีจํานวน 163 คน ภาคพิเศษ ปริญญาโท 24 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มี
จํานวนรวมท้ังสิ้น 187 คน  
2.1.2 ระบบกลไกในการเปิด/ปิด พัฒนาและบริหารหลักสตูร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คือ 
1) มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการเปิด

หลักสูตร ไว้ในคู่มือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2552  
2) มีการศึกษาสภาวการณ์การมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใช้วิธีประเมินโปรแกรม

สํารวจข้อมูลออนไลน์ พบว่า ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 82.35    

 3) ในปี 2554 คณะได้มีเป้าหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร TQF จํานวน        1 
หลักสูตร 

 
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

คณะได้พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้โอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมปลาย นอกจากการ
คัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษกล่าวคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบกลาง คณะได้จัดทําประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาตามโรงเรียน และได้
เข้าร่วมกับงาน VRU open house 2010 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักภาพลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รวมท้ัง เข้าร่วมกิจกรรมพ่ีชวนน้อง  

  จัดแนะแนวการศึกษาและนิทรรศการในโครงการชุมชนสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่าง 
ๆ ในจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนรับสมัครนักเรียนด้วยวิธีพิเศษ ในปีการศึกษา  2554  และได้ออกแนะแนว
การศึกษาและจัดนิทรรศการทางวิชาการตามโรงเรียนต่าง ๆ จํานวน 11 คร้ัง 

 
2.1.4 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คณะได้ดําเนินการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการดําเนินการและ
นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการส่งเสริมกิจกรรมต่อไป โดยมีโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในด้านกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเป็นสถานศึกษา 3 D มีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. คณะ จัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมไว้ในคู่มือนักศึกษา  
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2. คณะ มีการส่งเสริมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 
- กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศและ

ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ  โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือการตกแต่งภาพและ
โปสเตอร์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพ่ือการผลิตพืชอาหารปลอดภัย เป็นต้น 

- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย   
“เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 8  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่  โครงการค่ายอาสาพัฒนาและ
บําเพ็ญประโยชน์   

- กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมต้านภัยยา
เสพติด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่               
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  โครงการทําบุญขึ้นปีใหม่ โครงการบายศรี      สู่ขวัญนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 โครงการแห่เทียนพรรษา โครงการทัศนศึกษาปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

3. คณะ มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา โดยมีข้อกําหนดการติดตามผลโครงการในแบบฟอร์มการเสนอโครงการ 
และมีการติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมีรายงานสรุปทุกโครงการ 

4. คณะมีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีคณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ได้แก่ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
คุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย มีการจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม

จริยธรรม 
- ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด มีการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ต้านภัยยาเสพติด 
 
2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตรโดยกําหนดให้อาจารย์ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียนที่คํานึงถึง
ความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดเช่น การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลากหลาย สามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล มีการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มีการจัด
สัมมนาหรือการฝึกปฏิบัติรวมท้ังมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอน มีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่
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หลากหลาย อาทิเช่น แบบอภิปราย การฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือก
เสรีได้ นักศึกษามีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง เป็นต้น 

 
2.1.6 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย์ 

1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้
เก็บข้อมูล 

 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักด้านการจัดการเรียน
การสอนสูงกว่าประเด็นหลักด้านการให้บริการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นหลัก ดังน้ี 

- ด้านการจัดการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ที่ 4.18 คะแนน หรือคิด
เป็นร้อยละของคะแนน 83.66 หัวข้อที่มคีวามพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ อาจารย์เข้าสอนสม่ําเสมอและตรงต่อ
เวลา ความรู้ความสามารถในการสอนของอาจารย์ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นกันเองกับนักศึกษา ตามลําดับ 

 - ด้านการให้บริการ  นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านธุรการในระดับ
คะแนน 3.97 คิดเป็นร้อยละของคะแนนเท่ากับ 79.4 หัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 

 
2.1.7 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการ 
 

2.1.8 นักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
คณะ มีนักศึกษาที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ยกย่องในด้านคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 8 

คน จากรางวัลธนาคารความดี ต้นกล้ายุวชน คนดีศรีแผ่นดิน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553  
 
2.2 มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

คณะให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการการวิจัย
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทําให้มีผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ คณะได้รับการสนับสนุนด้าน
เงินทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย  

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 507,000  บาท 
- งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 197,000  บาท 
- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย              310,000  บาท 

1) คณะมีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง ระดับชาติ 2 เรื่อง ดังน้ี    
- Potential forage and biomass production newly introduced varieties of leucaena 

(Leucaena leucocepphala (lam.) de Wit. ) วารสาร Grassland Science ประเทศญี่ปุ่น ฉบับปีที่ 57 
หน้า 97-100 (เดือนมิถุนายน 2011)       



201 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

- Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and 
chemical composition of napiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) cultivars as 
bioenergy crops in Thailand. วารสาร Grassland Science ประเทศญี่ปุ่น ฉบับปีที่ 87 หน้า 135-141 
(เดือนกันยายน 2011) 

- Effect of enkitake mushroom extracts supplementation in broiler diets on meat 
quality. The 3rd International conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing 
Counties (SAADC2011) July 26-29,2011 Nakhon Ratchasima, Thailand 

- การติดตามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2549-2550 วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2553)     

- การศึกษาความพึงพอใจจากหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาจาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2549-2550 
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2553) 
  

2) คณะ มีงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์จํานวน 2 เรื่อง คือ   
- ผลงานวิจัยในชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจรของ รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา 

ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ : การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (นํ้าพริกเผา) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัด
ปราจีนบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 2553          

- ผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาก๋วยเต๋ียวเรือรังสิต ของผศ.ธัญนันท์ ทองคําและคณะ ไปอบรมเชิง
ปฏิบัติการ: การสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน จังหวัดปทุมธานี วันที่   25 
เมษายน 2554 

 

2.3 มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
1) คณะได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่กําหนดอย่าง

ชัดเจน เพ่ือรองรับการให้บริการวิชาการแก่บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆท้ัง ภาครัฐและเอกชน 
นอกจากน้ี และได้กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรทุก
คนใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําเป็นคู่มือการให้บริการวิชาการ 

2) ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53 – ก.ย.54) คณะได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 150,000 บาท 
เพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน จํานวน 100,000 บาท เพ่ือส่งเสริม
และ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

3) คณะได้ดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ /กิจกรรมต่างๆรวมท้ังสิ้น 5  โครงการ  รวม
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 150,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 150  คน รายช่ือโครงการและรายละเอียดที่ดําเนินงาน  
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4) คณะได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียนสอนและการวิจัย เช่น 
นําผลงานวิจัยในชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจรไปอบรมเชิงปฏิบัติการ : การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (นํ้าพริกเผา) และบูรณาการเรียนการสอนกับวิชาเทคโนโลยีผักและผลไม้ นํา
ผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาก๋วยเต๋ียวเรือรังสิตไปอบรมเชิงปฏิบัติการ: การสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร และ
บูรณาการเรียนการสอนวิชาสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น 

5) ผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะ ที่อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน รวมจํานวน 6 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 16  คน คิดเป็นร้อยละ 43.75   

6) คณะได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 5   โครงการคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของอาจารย์ใน
คณะทั้งหมด 

7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีห้องปฏิบัติการท่ีให้บริการตรวจวิเคราะห์หาคุณภาพหรือ
องค์ประกอบของตัวอย่างสารต่างๆ 

8) โครงการท่ีดําเนินการทั้งหมดได้รับการประเมินผลสําเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําไปใช้ 

   ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นคะแนนร้อยละ 98.86   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการในด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก 
คิดเป็นคะแนนร้อยละ 94.99   ด้านการประเมินผลการนําไปใช้พบว่า ทุกโครงการตามแนวพระราชดําริมีการ
นําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 
91.56    
 

ตารางที่ 6.1 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ สถานที ่ วันที่

ดําเนนิการ 
จํานวนผู้ร่วม
โครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
(การเพาะเห็ด) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7     
ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี 

8 ธ.ค. 2553 46 คน 

โครงการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร (นํ้าพริกเผา) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7     
ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี 

9 ธ.ค.2553 24 คน 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและการรักษาโรคเรื้อนให้กับสุนัข
และแมว 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

12ก.พ. 2554 145 ตัว 
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ชื่อโครงการ สถานที ่ วันที่
ดําเนนิการ 

จํานวนผู้ร่วม
โครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

25 เม.ย. 
2554 

20 คน 

โครงการตามแนวพระราชดําริ : 
โครงการหญ้าแฝก   

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” จ.
พระนครศรีอยุธยา 

25 ก.ค. 
2554 

60 คน 

 

2.4 มิติที่ 4 ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความสําคัญต่อ

การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การท่องเที่ยว มีการกําหนด
กิจกรรมและโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรม
และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการทําบุญวันขึ้นปีใหม่ โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการแห่
เทียนเข้าพรรษา โครงการทัศนศึกษาปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
 

ตารางที่ 6.2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ สถานที ่ วันที่ดําเนนิการ จํานวนผู้ร่วม

โครงการ 
โครงการทําบุญวันขึ้นปีใหม ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 24 ธ.ค. 2553 41 คน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
ต้านภัยยาเสพติด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
24 ธ.ค. 2553 80 คน 

โครงการปัจฉิมนิเทศ : 
บุคลิกภาพ และมารยาทในการ
ทํางาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 มี.ค. 2554 17 คน 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
ใหม ่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3-4 มิ.ย. 2554 45 คน 

โครงการบายศรีสู่ขวัญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 มิ.ย. 2554 18 คน 
โครงการอาสาพัฒนาและบําเพ็ญ
ประโยชน์ 

อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาว
น้อย ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็  
จ.สระบุรี 18180 

1 ก.ค. 2554 80 คน 

โครงการแห่เทยีนเข้าพรรษา วัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

13 ก.ค. 2554 43 คน 

โครงการทัศนศึกษาปลูก
จิตสํานึกการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

จ.เพชรบุรี 22 -23 ก.ค. 
2554 

60 คน 
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2.5 มิติที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดําเนินการในการบริหารจัดการดังน้ี 
2.5.1 การบริหารจัดการท้ังองค์กร 

คณะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
2.5.2 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2554 คณะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 

1,891,133 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2553 จํานวน 66,733 บาท เป็นอัตรา  ร้อยละ 
3.65 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้แสดงการจําแนก ตามผลผลิต และ ตามงบรายจ่าย เห็นว่างบประมาณที่
จําแนกตามผลผลิตน้ันให้กับผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลงถึงร้อยละ 5.84 และเมื่อ
พิจารณาตามงบรายจ่าย จะมีการเพ่ิมขึ้นในงบรายจ่ายอ่ืนถึงร้อยละ 373 จากปี 2553  

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2554 จะรายงานเรียง
ตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยรายงานผลท่ีเกิดข้ึน จํานวนงบประมาณที่ใช้จ่าย และรายงานผลสําเร็จ
ตามตัวบ่งช้ีของแผนงาน ดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง

บูรณาการ 
คณะได้สร้างความมือกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศ เพ่ือให้บริการวิชาการ และการจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะ โดยการกําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของคณะวางแผนงาน
โครงการจํานวน 2 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 25,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการ
ดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 2 โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท อาทิเช่น 
โครงการพัฒนาความรู้และบริการทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น 
 

ตารางที่ 6.3 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ จํานวน

โครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 2 3 25,000  
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 2 3 25,000  
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เพิม่โอกาสในการเขา้ศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูงสดุ 

คณะได้กําหนดประเด็นยุทธ์โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา 
และการขยายโอกาสในการเข้าถึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้เป็นเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจึงได้กําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 12 โครงการ จัดสรรเงิน
งบประมาณ จํานวน 1,054,889 บาท คณะได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 12 โครงการใช้เงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 1,054,889 บาท อาทิเช่น โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ภายนอก โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น 

 
 
 

ตารางที่ 6.4 สรุปความสําเรจ็ของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อโครงการ จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 12 7 1,054,889 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 12 7 1,054,889 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 100 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาท ในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเข้าใจในสภาพแวดที่อยู่
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ 
ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงได้กําหนดโครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ คณะจึงได้ร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 
3 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 43,000บาท คณะได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ จํานวน 3 โครงการ ใช้เงินงบประมาณท้ังสิ้น 43,000 บาท อาทิเช่น โครงการการให้บริการ

วิชาการด้านการเกษตรและอาหาร โครงการสนับสนุนการทําวิจัย โครงการพัฒนาความรู้ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นต้น 
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ตารางที่ 6.5 สรุปความสําเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ จํานวน

โครงการ 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 3 6 430,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 3 6 430,000 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 100 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องคก์รสมรรถนะสงู ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว 

คณะมีการกําหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 7 โครงการ โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 218,000 บาท และได้
ดําเนินการจํานวน 7 โครงการ ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 194,518.53 บาท อาทิเช่น โครงการพัฒนาการ
จัดการความรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ โครงการพัฒนาการทํางานเป็นทีม โครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติราชาการ โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

 
ตารางที่ 6.6 สรุปความสําเร็จของตัวบ่งช้ีและการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อโครงการ จํานวน
โครงการ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนงาน/จัดสรร 7 8 218,000 
บรรลุตามเป้าหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 7 8 194,518.53 
ร้อยละความสาํเร็จ/การใช้งบประมาณ 100 100 89.22 
 

2.5.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
คณะได้จัดโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงาน

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากร โครงการ
พัฒนาการทํางานเป็นทีม โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี  โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น นอกจากน้ีทางคณะได้จัดส่งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมกับ
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรคุณลักษณะและ
จรรยาบรรณความเป็นครู หลักสูตรความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรการใช้
ภาษาไทย เป็นต้น และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาโดยเข้าร่วมร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา 
/ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณ 2554 ร่วมทั้งสิ้น 24 รายการ 
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2.6 มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะ มีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใน

การดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ ส่วนหน่ึงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ใน
ปีงบประมาณ 2554 คณะได้มีผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังน้ี 

การจัดทําโครงการพัฒนาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนาความรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ต.ดงขี้เหล็ก             
อ.เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553  
 

2.7 มิติที่ 7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
คณะได้จัดสรรงบประมาณให้บริการจัดการวิชาการด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จํานวน 32,500  บาท เพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายของคณะ โดยคณะได้ดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการ
หญ้าแฝก จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

 
2.7 มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

คณะให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยได้
มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของคณะ ได้มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น โครงการความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ระหว่างคณะกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ต.ดง
ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น 

 
ตารางที่ 6.7 โครงการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อตกลงความร่วมมือทาง (MOU) วันที่ดําเนนิการ 
บันทึกข้อตกลงแสดงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เร่ืองโครงการความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 

8 – 9 ธ.ค. 53 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
และชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร ชมรมบริหารงานบุคลชายคลอง ชมรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทํางานนวนคร 

16 ก.พ.54 
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ข้อตกลงความร่วมมือทาง (MOU) วันที่ดําเนนิการ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏไวลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลยัศรีปทุม 

25 มี.ค.54 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เก่ียวข้อง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือ
คณะอ่ืน ๆ ในนามภาควิชา/สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาหรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

30 พ.ค.54 

 

3. การประเมินผลงาน 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 11 คน หรือร้อยละ 68.75 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 7 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนระดับมาก
ที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.30) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 
3.77) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.93) คะแนนเฉล่ียด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.52) คะแนนเฉล่ียด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.12) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับ
มากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.45)  คะแนนเฉล่ียด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 
3.52) 
 
4. การประเมินผลการบริหารจัดการ 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 17 คน หรือร้อย
ละ 73.91 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้านดังน้ีโดยมีคะแนน
เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังน้ี ด้านภาวะผู้นําของคณบดีในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.02) ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.18) ด้านการบริหารงานในหน่วยงานระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 4.17) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ระดับมากที่สุด 
(คะแนนเฉล่ีย 4.64) ภาพรวมระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.18)  

 
5. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 
 บทสรุปการสัมภาษณ์น้ี ได้ทําการสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณบดี ตัวแทนบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน รวมท้ังศิษย์ปัจจบัุนและศิษย์เก่า ตามประเด็นต่างๆดังต่อไปน้ี  
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5.1  การดําเนนิงานของคณะในปีงบประมาณ 2554  
จุดเด่น 
1) มีบุคลากรที่มคีุณภาพ โดยมีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 25 และมีตําแหน่ง

วิชาการร้อยละ 62.5 
2) เน้นการสอนทางด้านการปฏิบัติจริง โดยในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 85  ของรายวิชาเอกเป็นวิชา

ปฏิบัติ 
3) งานบริการวิชาการทุกโครงการเป็นโครงการที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอนและหรือ

งานวิจัย และประสบความสําเร็จทุกโครงการทั้งในด้านความรู้ ความพึงพอใจและการนําไปปฏิบัติ 
4) บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และให้ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จดุท่ีควรปรับปรุง 

1) จํานวนงานวิจัยและงบสนับสนุนงานวิจัยตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. และ สมศ. กําหนด 
2) จํานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิต เน่ืองด้วยความต้องการในการศึกษาด้าน

การเกษตรลดลง 
3) ขาดการจัดสรรงบครุภัณฑ์มากกว่า 3 ปี ทาํให้เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ทนัสมัย ชํารุด

บ่อย ทําให้นักศึกษาขาดการเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง และไม่สามารถฝึกใช้เคร่ืองมือที่ทันสมัย 
4) ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ไม่สามารถขออัตราเพ่ิมได้เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาน้อยจึงไม่ได้รับ

การจัดสรรอัตราเพ่ิมให้ 
 

5.2 การพัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 
1) มีการพัฒนาทุกตัวช้ีวัดที่มีไม่บรรลุเป้าหมายจากปีการศึกษา 2553 ได้แก่ 

- จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทํา จากร้อยละ 30.77 เป็นร้อยละ 82.35 ในปีการศึกษา 2554 
- จํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จาก 13,636 บาท/คน เป็น 36,214.26 บาท/คน 
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จากร้อยละ 9.09 เป็น ร้อยละ 16.07 

2) จัดสรรงบประมาณให้โครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
3) ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์เพ่ือให้ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่มา 3 ปีงบประมาณ 
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5.3 ข้อเสนอแนะการดําเนนิของมหาวิทยาลัย 
1) นโยบายการเปิด-ปิดกลุ่มเรียนของมหาวิทยาลัย หากมีจํานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายจะไม่

สามารถเปิดกลุ่มเรียนได้ เน่ืองจากไม่คุ้มทนุ ทําให้มผีลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนให้มีความต่อเน่ือง 
และทําให้อาจารย์ขาดการพัฒนาในด้านวิชาการ  

2) การจัดสรรงบประมาณตามจํานวนนักศึกษา ทําให้คณะได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ในขณะนี้ยัง
ต้องพัฒนางานและมีตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะที่มจีํานวน
นักศึกษามาก 

3) ขาดการสื่อสารภายในที่ดี ระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์และ
บุคลากร 

4) ระบบการจัดสรรงบประมาณวิจัยดําเนินการโดยสถาบันวิจัย ไม่ได้จัดสรรที่คณะ ทําให้คณะไม่
สามารถผลักดันงานวิจัยและกระตุ้นอาจารย์ให้ทํางานวิจัยได้ตามเป้าหมาย  

5) ต้องการให้มีการทําประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในเชิงรุก เพ่ือให้นักศึกษารู้จักและเพ่ิมจํานวน
นักศึกษา 

6) ปรับปรุงนโยบายการสร้างขวัญและกําลังใจให้สายสนับสนุน พนักงานสัญญาจ้างปีต่อปีทําให้ 
turnover สูง งานไม่ต่อเน่ือง และต้องการใช้ผู้เช่ียวชาญในการบริหารจัดการเช่นบัญชี 3 มิติ  

7) ระบบประเมินผลงานสายวิชาการ กําหนดเกณฑ์ให้อาจารย์ทุกด้าน เพ่ือให้คนไม่สามารถทําได้ตาม
เกณฑ์ ทําให้ขาดกําลังใจ เกณฑ์ไม่เหมาะสม 
 

6. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 

4.63 อันประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติในระดับดีมาก 4.80 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 
3.92 ซึ่งสรุปได้ตามตารางที่ 6.8 

 
ตารางที่ 6.8 ค่าคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก

แบบสอบถามที่คํานวณจากค่าถ่วงนํ้าหนักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ค่าถ่วงน้าํหนกั ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
ตัวช้ีวัด 8 มิติ 80 4.80 
จากแบบสอบถาม 20 3.92 
รวม 100 4.63 

 
คะแนนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มติิน้ัน และค่าถ่วงนํ้าหนัก แสดงดังตารางที่ 

6.9 
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ตารางที ่6.9 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 

มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน  
1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.46 4.46 
1.2 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

5 87.94 5.00 

มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
2.1 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.13 4.13 
มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ     
3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 5 
3.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

5 100 5.00 

มิติ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
5.1 ร้อยละความสําเร็จของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน  ปีการศึกษาท่ี
ประเมิน 

2 96.43 5.00 

5.2 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.3 องค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.4 องค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.5 องค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม แผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สถาบันอุดมการณ์ศึกษา 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุมดศึกษา 

10 100 5.00 

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการท่ีกําหนด
ตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

5 100 5.00 

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารมหาลัย 

5 100 5.00 

มิติ 8 ด้านการเครือข่ายความร่วมมือ  
8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

10 100 5.00 

ผลรวมคะแนน   4.80 
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การวิเคราะหก์ารดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จุดเด่น 
1.  มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการค่อนข้างสูง คือ รศ. จํานวน 3 คน และ ผศ. จํานวน 16 คนคิดเป็น

ร้อยละ 62.50 
2. มีหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปรญิญาโท 1 หลักสูตร 
3. มีนโยบายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ อุดมศึกษาและเมื่อเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
5. มีโครงการตามแนวพระราชดําริ 
6. อาจารย์ในคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 

82.35 และผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่คะแนนเฉลี่ย 4.30 
8. มีระบบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อหลายรูปแบบ 
9. มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จํานวน 11 

โครงการ 
10. มกีารติดตามและประเมนิกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยนําผลการประเมนิไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม

ในปีต่อไป 
11. ได้ดําเนินจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ได้แก่ ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม 

ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug)  
12. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน 
13. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.18 

โดยเฉพาะอาจารย์เข้าสอนสม่ําเสมอและตรงต่อเวลา 
14. นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
15. มกีารประกาศเกียรติคุณ ยกย่องนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม  
16. มกีารสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัย โดยมีงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจํานวน 

310,000.00 บาท และมผีลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ 3 เร่ือง และระดับชาติ 2 เร่ือง 
17. จัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และตรงตามกับ

ความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงาน 
18. มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้จัดกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเน่ือง 
19. ดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เร่ืองภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตาม

จุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University 
20. มกีารให้บริหารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้ติดต่อสื่อสารและสืบค้น

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
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21. มกีารนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทุกกระบวนการบริหาร 
22. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์การอ่ืนในต่างประเทศและควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายให้

มากที่สุด 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
3. ควรมีการแนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้หลากหลายมากข้ึน 
4. ควรมีการจัดแหล่งเรียนรูด้้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
5. ควรสนับสนุนและจัดหางบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการสรา้งและพัฒนา

องค์กรความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
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1. ความเป็นมาและข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับคณะ 
เน่ืองจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐ มหาวิทยาลัย

ของเอกชน และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทําให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อมีโอกาสและได้รับทางเลือกใน
การศึกษาต่อมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐที่เป็นส่วนราชการจําเป็นต้องปรับตัวสู่
การตลาดอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือรับกระแสการแข่งขันด้านการศึกษาที่สูงขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยจะดํารงอยู่ได้
ต้องมีผู้เข้ามาเรียน ดังน้ัน จากสาเหตุการเพ่ิมจํานวนและการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือที่จะดึงดูด
ความสนใจให้เข้ามาเรียน ส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างมุ่งหาข้อดีมานําเสนอ เพ่ือโน้มน้าวความสนใจของ
นักเรียนให้เข้าสู่สถาบันของตนมากข้ึนและจากสภาพความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทําให้
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
จัดต้ังส่วนงานภายในที่เป็นวิทยาลัยโดยมีฐานะเทียบเท่าคณะเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของ
หน่วยงาน โดยมีงบประมาณในการดําเนินงานเป็นของตนเองจากรายได้ของวิทยาลัย 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าการจัดการศึกษาทางด้านการ
บริหารจัดการ ในระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านการบริหารจัดการ มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นวิทยาลัยได้ โดยพิจารณาจากจํานวนหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา จํานวนกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งจํานวนและคุณวุฒิของคณาจารย์
ภายในหลักสูตร จึงได้จัดต้ังวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการการข้ึน โดยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่    21 กรกฎาคม 2552 และมีมติ
เห็นชอบเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 

1.1. โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีจัดโครงสร้างองค์การดังน้ี 

การบริหารงานและการดําเนินงานของวิทยาลัย มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย ซึ่งแต่งต้ังโดย
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1)  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ   
4)  ผู้อํานวยการโครงการศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเองหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
5)  คณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1)  กําหนดนโยบาย ออกคําสั่งและประกาศซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ

สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 
2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

และนโยบายของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3)  กํากับดูแลและควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการศึกษา โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการ

บริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ที่เป็นโครงการที่ได้กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

5)  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับวิทยาลัย ตลอดจนการ
ปรับปรุงหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 

6)  พิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 
7)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจําปีของวิทยาลัย 

รวมท้ังรายงานการเงินและรายงานประจําปีของวิทยาลัยเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
8)  กําหนดกรอบอัตรากําลัง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล 

การให้เงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งการขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง กําหนดมาตรฐานตําแหน่งและคุณสมบัติของ
บุคลากร 

9)  ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของวิทยาลัย 
10)  พิจารณาและเสนอรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัย

ประจําปีต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายงานประจําปีตามวิธีการและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
11)  แต่งต้ังและถอดถอนผู้อํานวยการโครงการศึกษา 
12)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
ส่วนการดําเนินงานของวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี 

ประกอบด้วย   
1)  คณบดี เป็นประธานกรรมการ  
2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
3)  รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายสองคน เป็นกรรมการ 
4)  ผู้อํานวยการโครงการศึกษา เป็นกรรมการ 
5)  หัวหน้าสํานักงานคณบดีวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ตามการแต่งต้ังของอธิการบดี 

 



217 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
1)  บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ

ทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนโยบายของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและมหาวิทยาลัย 
2)  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของวิทยาลัยให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบาย
ของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและมหาวิทยาลัย 

3)  เสนอแผนพัฒนาวิทยาลัย วางนโยบายและแผนงาน จัดทํางบประมาณรายได้และ
รายจ่ายประจําปี ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
วิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการกําหนดนโยบายและมหาวิทยาลัย 

4)  จัดทํารายงานประจําปีและเสนอผลการดําเนินงานของวิทยาลัย รวมท้ังรายงานทางการ
เงินเสนอต่อคะกรรมการกําหนดนโยบาย 

5)  แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งหรือถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งของวิทยาลัยยกเว้น 
คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการโครงการศึกษาและกรรมการโครงการศึกษา 

6)  กํากับ ดูแลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

7)  จัดให้มีการวัดผล ประเมินผล รักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา  

8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

รายชื่อผู้บริหารวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2554 แบ่งเป็น 2 เทอมดังนี้ 
เทอมที่ 1 

อาจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ ปฏิบัติหน้าที่คณบดี (1 ก.พ.–27 พ.ค.54) 
อาจารย์ ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ รักษาราชการแทนคณบดี (28 พ.ค. -  6 ก.ค.54)  
อาจารย์ ดร.พลเอก เกษมชาติ  นเรศเสนีย์   ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดี 
อาจารย์ ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร      ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดี 
อาจารย์ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดี 
อาจารย์ชัยกรณ์  ศรสีุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ปิญชาน์  สงวนเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี 
นายชรินทร์  สทีับทิม       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี 
นางสาววิภาดา  ตาลอําไพ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

เทอมที่ 2 
อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ       คณบดี (7 ก.ค. ถึงปัจจุบัน) 
อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร                 รองคณบดี 
อาจารย์ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร       รองคณบดี 
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1.2 ปรัชญา 

วิทยาลัยแห่งการสร้างคนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ สร้างนวัตกรรม
และนําความรู้สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
1.3 วิสัยทัศน ์

วิทยาลัยแห่งการสร้างปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
1.4 พันธกิจ 

1) สร้างวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในสังคมวิชาการและองค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศ
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 2) ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ 
รวมท้ังมีมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  

3) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมท้ังสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น 
ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเน่ือง  

4) ให้บริการทางวิชาการ คําปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแก่ชุมชน 
ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5) สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่ธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย  
6) ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมไทยและสังคมโลก  
7) ส่งเสริม พัฒนา และประยุกต์แนวพระราชดําริมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สร้าง

ผลงานวิจัย รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเรื่องที่เก่ียวข้องให้แก่ชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ 
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

8) ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและ
องค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

9) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง  

 
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีบุคลากรสายวิชาการจํานวน 10 คน และสายสนับสนุนจํานวน 
9 คน 

นวัตกรรมการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชา (โดยสาขาการจัดการการบินงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง) และมี
การสอนในระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา  
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ในปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย
เพ่ือดําเนินภารกิจจํานวน 48,043,200 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้ทั้งหมด  

 
2. ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2554) แยกตามมิติได้เป็น 8 มิติ ดังน้ี 

 
2.1 มิติที่ 1 ด้านการเรยีนการสอน 

2.1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการ มีการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 8 
สาขาวิชา (สาขาวิชาการจัดการการบินงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง) จัดทั้ง
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีจํานวน 184 คน ปริญญาเอก 5 คน รวมท้ังสิ้น 189 คน ภาคพิเศษ ระดับปริญญา
ตรีจํานวน 245 คน ปริญญาโท 393 คน และระดับปริญญาเอก 221 คน รวมทั้งสิ้น 859 คน เมื่อรวมนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,048 คน  

 
2.1.2 ระบบกลไกในการเปิด/ปิด พัฒนาและบริหารหลักสตูร 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีระบบและกลไกในการเปิด-ปิดหลักสูตร คือ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร โดยวิทยาลัยกําหนดระบบในการเปิดหลักสูตร ตามคู่มือ

พัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2552 ดังน้ี 
2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น  ร้อยละ 

86.9  
3. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมวิทยาการ
จัดการสื่อสาร 3) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรม
วิทยาการจัดการสื่อสาร 

 
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

วิทยาลัยได้ร่วมโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ระหว่างวันที่                  16-17 
ธันวาคม 2553 และวิทยาลัยได้จัดโครงการเปิดบ้านวิทยาลัยวันที่ 19-20 มีนาคม 2554 เพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/แนะนําวิทยาลัยและสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
2.1.4 การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

วิทยาลัยได้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
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1) จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษา และกําหนดให้มีกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้านที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ 
 - วิทยาลัยได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูน 

(อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17– 20 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือให้นักศึกษานําความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

 - วิทยาลัยได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมวันไหว้ครูกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2554   ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  

  -  วิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ เพ่ือรําลึกถึงพระคุณแม่ ทํากิจกรรมทําบุญ-ตัก
บาตร เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม และปล่อยพันธ์ุปลาร่วมกันกับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ณ 
วัดโบสถ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 

 (2) ด้านความรู้ ได้แก่ 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพ่ือให้นักศึกษานําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ ณ โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูน (อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17– 20 
กุมภาพันธ์ 2554 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษานําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ ณ โรงเลอคาซ่า จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2554  

- สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ เพ่ือให้นักศึกษานําความรู้ไปใช้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ณ ช้ัน 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 
100 ปี    สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554  

- สาขาวิชาการจัดการการบิน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนา
บุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าทําผม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ณ ช้ัน 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในวันที่ 9 กันยายน 2554 

- สาขาวิชาการจัดการการบิน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเทคนิคการ
แก้ไขปัญหาและการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยาน เพ่ือเป็นการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพทางศึกษา ณ ช้ัน 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในวันที่ 16 
กันยายน 2554  

- สาขาวิชาการจัดการการบินและสาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ได้
จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิชาชีพทางการบิน     ณ บริษัท การ
บินกรุงเทพ จํากัด และการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของการให้บริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในวันที่ 20-21 กันยายน 2554  

- สาขาวิชาการจัดการการบิน ได้จัดโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สัมมนาแนะ
แนวเทคนิคการสัมภาษณ์งานด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือเป็นการพัฒนาประสบการณ์ทาง
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วิชาการและวิชาชีพทางศึกษา ณ ช้ัน 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ใน
วันที่ 22 กันยายน 2554  

- สาขาวิชาการจัดการการบิน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนด้านการบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ในวันที่ 25 กันยายน 2554  

 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรมีการทําโครงการพิเศษ หรือ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

- ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรมีการทําวิจัย ภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ 

- วิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ เพ่ือรําลึกถึงพระคุณแม่ ทํากิจกรรมทําบุญ-
ตักบาตร เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม และปล่อยพันธ์ุปลาร่วมกันกับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร 
ณ ท่านํ้าวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 

- หลั ก สู ต ร รั ฐป ระศ าสนศาสตร ดุษ ฎี บัณฑิ ต บัณฑิ ตและหลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพ่ือให้นักศึกษานําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ณ โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจุน (อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) จังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 17– 20 กุมภาพันธ์ 2554  

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี ได้แก่ 
- ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรมีการทําโครงการพิเศษ หรือ การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
- ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรมีการทําวิจัย ภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 

 
2)  วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบ 5 ด้าน ดังน้ี 

(1) ด้านวิชาการ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

(2) ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เจ้า
ฟ้าเกมส์  เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม 2554  

(3)  ด้านการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่  โครงการค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท ณ โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูน (อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17– 20 
กุมภาพันธ์ 2554 

(4)  ด้านนันทนาการ ได้แก่ โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โครงการพัฒนาบ้านกอก
บ้านจูน (อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17– 20 กุมภาพันธ์ 2554 

(5)  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู  
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2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1) วิทยาลัยได้จัดให้ความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา

ทุกหลักสูตร  โดยจัดอาจารย์เข้ารับการอบรมในโครงการที่มหาวิทยาลัย  เร่ืองการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการวัดและประเมินผลการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมท้ัง
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาจากคู่มือที่มหาวิทยาลัยจัดทํา 

2) วิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เช่น  การเปิดโอกาสให้นักให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลากหลาย    ทั้งในและ
นอกวิทยาลัย  สามารถค้นคว้าค้นคว้าวิจัยได้โดยอิสระในรูปของโครงการวิจัยส่วนบุคคล มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ มีการจัดการสัมมนา มีการฝึกปฏิบัติ  ใน
รายวิชาที่หลากหลาย เป็นต้น 
 

2.1.6 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย์ 
วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผลความพึง

พอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มีระบบปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังน้ี  

วิทยาลัยแจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารย์ทราบ อาจารย์นําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการสอนอาจารย์รายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อคณะและอาจารย์ต้องนําวิธีการปรับปรุง
การเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหม่ที่จะใช้ในภาคเรียนต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ีย 4.34 

 
2.1.7 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการ 
 

2.1.8 นักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
ในปีงบประมาณ 2554 คณบดีของวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ ได้รับคัดเลือก

จากสมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่า ดีเด่น ด้านผลงานเด่น 
ประจําปี 2554 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554  

 
2.2 มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

วิทยาลัยให้ความสําคัญด้านการวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริหารจัดการการวิจัยของ
วิทยาลัย สนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย และมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยและบริการ
ชุมชน  
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วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์วิจัยทั้งสิ้น 120,000 บาทจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 120,000 บาท 
มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ จํานวน 1 งาน ได้แก่ โครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 2554 

 
2.3 มิติที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

วิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมและจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และได้รับทุนสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 4 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับ
บุคลากรของการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2553 

2) โครงการอบรมสัมมนาการทํางบประมาณตามระเบียบใหม่และการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554  จังหวัดระยอง  วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554  จังหวัด
สระบุรี   วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554 จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2554  กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2554  จังหวัดเชียงใหม่  

3) โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลและสิทธิสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  วันที่ 28-30 สิงหาคม 2554  จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 2-4 กันยายน 2554  กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 9-11 กันยายน 2554  จังหวัดชลบุรี 

4) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับ
บุคลากรของการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 

 
2.4 มิติที่ 4 ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให้ความสําคัญ
ต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การท่องเที่ยว ดังน้ี 

1) มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ดังน้ี 
- วิทยาลัยได้ร่วมและจัดกิจกรรมไหว้ครูกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554           ณ 

หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์  
- วิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ เพ่ือรําลึกถึงพระคุณแม่ ทํากิจกรรมทําบุญ-ตักบาตร เพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม และปล่อยพันธ์ปลาร่วมกันกับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 
  2) มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ วิทยาลัยได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โครงการพัฒนา
บ้านกอกบ้านจูน (อันเน่ืองมาจาพระราชดําริ) จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17– 20 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือให้
นักศึกษานําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
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2.5 มิติที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ 

1) การบริหารจัดการทั้งองค์กร 
วิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนดล่วงหน้า  โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
2) การบริหารจัดการงบประมาณ 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
- วิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
- วิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ 
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
- วิทยาลัยมีการจัดสรรและวางแผนงบประมาณด้านการเงินตามปีงบประมาณ 2553 และ

จัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

2.6 มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัย มีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          พ.ศ. 

2547 ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ ส่วนหน่ึงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
ในปีงบประมาณ 2554 คณะได้มีผลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย  การจัดทําโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกําลังใจ ให้คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2554 ณ อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
2.7 มิติที่ 7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล 
 

2.8 มิติที่ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ 
วิทยาลัยให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยได้มีการกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะจัดให้มี
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการบินพลเรือนในหลักสูตรการ
จัดการการบินและโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถ่ินใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสํานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดในเขตบริการสําหรับในส่วนของความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้มีการ
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ดําเนินการติดต่อ ทําข้อตกลงในการร่วมมือเพ่ือจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา ในต่างประเทศโดยต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 

 
ตารางที่ 7.1 โครงการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ข้อตกลงความร่วมมือทาง (MOU) วันที่ดําเนนิการ 
1. สัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

6 มิ.ย. 2554 -
ปัจจุบัน 

2. โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

16 พ.ค. 2550 - 
ปัจจุบัน 

3. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยเจียงซี นอร์มอล  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 
ตารางที่ 7.1 (ต่อ) โครงการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ข้อตกลงความร่วมมือทาง (MOU) วันที่ดําเนนิการ 
4. บันทึกความตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย กิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการแก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษา การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

24 กมุภาพันธ์ 2554 
- ปัจจุบัน 

5. บันทึกความตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย กิจการนักศึกษา และ
ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

29 เมษายน 2554 - 
ปัจจุบัน 

 
3. การประเมินผลงาน 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในวิทยาลัยจํานวน 9 คน หรือร้อยละ 81.82 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 7 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนการสอนระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 4.08) คะแนนเฉล่ียด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.78) 
คะแนนเฉล่ียด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.71) คะแนนเฉล่ียด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.81) คะแนนเฉล่ียด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับ
มาก (คะแนนเฉล่ีย 3.71)  คะแนนเฉล่ียด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.80) 
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4. การประเมินผลการบริหารจัดการ 
 จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจํานวน 17 คน 
หรือร้อยละ 89.47 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน  ดังน้ีโดยมี
คะแนนเฉล่ียทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังน้ี ด้านภาวะผู้นําของคณบดีในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) ด้าน
การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.52) ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน
ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.74) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.79) ภาพรวมระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.74) 
 
5. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 

 บทสรุปการสัมภาษณ์น้ี ได้ทําการสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คณบดี ตัวแทนบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน รวมท้ังศิษย์ปัจจบัุนและศิษย์เก่า ตามประเด็นต่างๆดังต่อไปน้ี  

5.1  การดําเนนิงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในปีงบประมาณ 2554  
จุดเด่น 
1) เน้นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ องค์กรส่วน

ท้องถิ่น และบริษัทเอกชน  
2) บุคลการสายวิชาการมีช่ือเสียงและมีตําแหน่งวิชาการสูง 
3) หลักสูตรเด่น เป็นไปตามกรอบ TQF และมีความเป็นนานาชาติ รวมทั้งมีความร่วมมือกับองค์กร 

หน่วยงานต่างๆ เช่นการจัดการการบิน ธุรกิจอาเซียน  
 

จุดที่ควรปรับปรุง 
1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากปีการศึกษา 2553 ได้คะแนนพียง 2.58 
2) การบริหารการเงิน เน่ืองจากเป็นโครงการเลี้ยงตัวเอง จึงต้องดําเนินการในการจัดทําข้อมูลเพ่ือให้

เข้าใจต้นทุนการดําเนินงาน 
3) โครงสร้างการบริหารงานยังไม่คล่องตัว  
4) สภาพห้องเรียน พ้ืนที่การทํางานที่มีจํากัด ทํากิจกรรม นักศึกษา ได้ยาก 
5) งานวิจัยมีจํานวนน้อย 

 
5.2 การพัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 

1) ปรับปรุงกระบวนการการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินตัวช้ีวัดใน SAR 

2) ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาไทยสู่นานาชาติ โดยจัดทําหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  

- การบริหารธุรกิจอาเซียน ระดับปริญญาตรี (อังกฤษ – จนี) 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระดับดุษฎีบัณฑิต (อังกฤษ – จีน) 
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- การจัดการการบิน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท (อังกฤษ – จีน) 
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต (อังกฤษ) 

3) รับนักศึกษาต่างชาติ เช่น นักศึกษาจีน โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน 
4) เปิดศูนย์ทดสอบภาษาจีน (NSK) 
5) ขยายการให้บริการวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ ในกรงุเทพมหานคร 

 
5.3 ข้อเสนอแนะการดําเนินของมหาวิทยาลัย 

1) ปรับปรุการใช้พ้ืนที่ทางการศึกษา อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดความคุ้มค่า 
2) ปรับการสื่อสารภายในองค์กร 
3) กระบวนการทํางาน ต้องปรับปรุงการอนุมัติ ขั้นตอนมาก เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
4) ปรับปรุงบุคลากรสายสนับสนุน ให้มคีวามมัน่คง ยังคงเป็นลูกจ้างช่ัวคราว สวัสดิการได้น้อย 
5) ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดพ้ืนที่ให้วิทยาลัยให้เหมือนคณะอื่นๆ 

 
6. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  

ผลประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติอยู่ในระดับควรปรับปรุง
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 2.55 อันประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 2.23 และค่าคะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.85  ซึ่งสรุปได้ตามตารางที่ 7.2 

 
ตารางที่ 7.2 ค่าคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก

แบบสอบถามที่คํานวณจากค่าถ่วงนํ้าหนักของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 ค่าถ่วงน้าํหนกั ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
ตัวช้ีวัด 8 มิติ 80 2.23 
จากแบบสอบถาม 20 3.85 
รวม 100 2.55 

 
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติน้ัน แสดงไว้ในตารางท่ี 7.3 
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ตารางที่ 7.3 ผลการดําเนินงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตามตัวช้ีวัดทั้ง 8  มิติ 

มิติ/ตัวบ่งชี้ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน  
1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 4.00 4.00 
1.2 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.00 3.00 
1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

5 22 1.00 

มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
2.1 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.00 4.00 
มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ     
3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 3.00 3.00 
3.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน 
ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

5 ≥ 75 4.00 

มิติ 4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องค์ประกอบท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 1.00 1.00 
มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
5.1 ร้อยละความสําเร็จของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน  
ปีการศึกษาท่ีประเมิน 

2 ≥ 55.00 2.00 

5.2 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.00 3.00 
5.3 องค์ประกอบท่ี 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.00 3.00 
5.4 องค์ประกอบท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.00 3.00 
5.5 องค์ประกอบท่ี 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3.00 3.00 
มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ 
สถาบันอุดมการณ์ศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุมดศึกษา 

10 50 2.00 

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการ
วิชาการท่ีกําหนดตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

5 0 1.00 

7.2 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนํา
แนวทางสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาลัย 

5 0 1.00 

มิติ 8 ด้านการเครือข่ายความร่วมมือ  
8.1 ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานใน
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

10 0 1.00 

ผลรวมคะแนน   2.23 
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การวิเคราะหก์ารดําเนินงานของวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 

จุดเด่น 
1. มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิสูง 
2. มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
3. มีหลักสูตรใหม่ๆ  ทันสมัย 
4. มีการดําเนินการในเชิงการตลาดและธุรกิจดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยและสร้างผลงานวิชาการให้มากขึ้น 
2. วางระบบและกลไกในการดูแลคุณภาพการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
3. เช่ือมโยงการสอนกับงานวิจัยการบริการวิชาการให้มากขึ้น 
4. จัดประชุมอบรมในลักษณะ Training ให้มากข้ึน 
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การประเมินผลงานของคณะ 
 
1. คณะครศุาสตร ์

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 17 คน หรือร้อยละ 60.71 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 7 ด้าน มรีายละเอียดดังน้ี 
 
1.1 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.65 มากที่สุด 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

4.18 มากที่สุด 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

4.12 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.41 มากที่สุด 
5. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 4.47 มากที่สุด 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.29 มากที่สุด 
7. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 4.24 มากที่สุด 

 
1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

4.41 มากที่สุด 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.88 มาก 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.71 มาก 
4. มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 3.71 มาก 
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1.3 ด้านการบริการวิชาการ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

4.06 มาก 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 4.29 มากที่สุด 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
4.12 มาก 

4. มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 4.12 มาก 
5. มีหลกัสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและชุมชน 
4.41 มากที่สุด 

 
1.4 ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 4.18 มาก 
2. ดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.47 มากที่สุด 
3. ร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 4.18 มาก 
4. ข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 4.24 มากที่สุด 

 
1.5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.47 มากที่สุด 

2. มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4.47 มากที่สุด 

3. มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของคณะ 

4.18 มาก 
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1.6 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

4.12 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

4.24 มากที่สุด 

3. มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารคณะ 

4.06 มาก 

 
1.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ 
ศิษย์เก่า 

3.82 มาก 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชน 4.18 มาก 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในประเทศ 
4.18 มาก 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

4.00 มาก 

5. มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.94 มาก 

6. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 4.00 มาก 
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2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 30 คน หรือร้อยละ 51.72 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 7 ด้าน มรีายละเอียดดังน้ี 
 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.77 มาก 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.60 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.50 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 3.90 มาก 
5. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 3.77 มาก 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.30 มากที่สุด 
7. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 3.73 มาก 

 
2.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

3.90 มาก 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.53 มาก 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.43 มาก 
4. มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 3.13 ปานกลาง 
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2.3 ด้านการบริการวิชาการ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

3.20 ปานกลาง 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.70 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.57 

 
มาก 

4. มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 3.17 ปานกลาง 
5. มีหลกัสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.37 ปานกลาง 

 
 
2.4 ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.30 ปานกลาง 
2. ดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.63 มาก 
3. ร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 3.40 มาก 
4. ข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 3.27 ปานกลาง 

 
2.5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.57 มาก 

2. มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.60 มาก 

3. มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของคณะ 

3.27 ปานกลาง 

 



235 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

2.6 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสานโครงการ          
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

3.73 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

3.83 มาก 

3. มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารคณะ 

3.57 มาก 

 
2.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ 
ศิษย์เก่า 

3.40 มาก 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชน 3.07 ปานกลาง 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในประเทศ 
3.20 ปานกลาง 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

3.10 ปานกลาง 

5. มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.03 ปานกลาง 

6. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 3.03 ปานกลาง 

 
2.8 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ปฏิบัติการจริงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เน้นผลงานนักศึกษาเป็นศูนย์ 
การเรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  

2. เพ่ิมการพัฒนาคณาจารย์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทํางานวิจัย 
และผลงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ  
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3. คณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 29 คน หรือร้อยละ 65.10 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 7 ด้าน มรีายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.31 มากที่สุด 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.97 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.90 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.34 มากที่สุด 
5. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 4.28 มากที่สุด 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.28 มากที่สุด 
7. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 4.03 มาก 

 
3.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

4.14 มาก 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.66 มาก 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.34 ปานกลาง 
4. มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 3.28 ปานกลาง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

3.3 ด้านการบริการวิชาการ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

3.38 ปานกลาง 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.86 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.79 มาก 

4. มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 3.34 ปานกลาง 
5. มีหลกัสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.59 มาก 

 
3.4 ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.45 มาก 
2. ดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.97 มาก 
3. ร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 3.52 มาก 
4. ข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 3.55 มาก 

 
3.5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.14 มาก 

2. มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4.14 มาก 

3. มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของคณะ 

4.00 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

3.6 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสานโครงการ          
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

3.86 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

3.90 มาก 

3. มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารคณะ 

3.79 มาก 

 
3.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ 
ศิษย์เก่า 

3.69 มาก 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชน 3.90 มาก 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในประเทศ 
3.76 มาก 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

3.55 มาก 

5. มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.52 มาก 

6. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 3.45 มาก 

 
3.8 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

คณะควรมีการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานทุกๆ 5 ปี ให้ชัดเจนแลดําเนินงานให้ตรง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 30 คน หรือร้อยละ 56.60 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 7 ด้าน มรีายละเอียดดังน้ี 
 
4.1 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.90 มาก 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.50 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.80 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.17 มาก 
5. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 4.10 มาก 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.17 มาก 
7. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 3.70 มาก 

 
4.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

3.73 มาก 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.47 มาก 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.43 มาก 
4. มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 3.40 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

4.3 ด้านการบริการวิชาการ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

3.57 มาก 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.67 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.57 มาก 

4. มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 2.70 ปานกลาง 
5. มีหลกัสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.10 มาก 

 
4.4 ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 2.80 ปานกลาง 
2. ดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.20 ปานกลาง 
3. ร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 2.73 ปานกลาง 
4. ข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 2.80 ปานกลาง 

 
4.5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.80 มาก 

2. มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.73 มาก 

3. มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของคณะ 

3.80 มาก 
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4.6 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสานโครงการ          
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

3.43 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

3.73 มาก 

3. มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารคณะ 

3.30 มาก 

 
4.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ 
ศิษย์เก่า 

3.33 ปานกลาง 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชน 3.33 ปานกลาง 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในประเทศ 
3.23 ปานกลาง 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

2.70 ปานกลาง 

5. มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.87 ปานกลาง 

6. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 3.00 ปานกลาง 

 
4.8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

1. คณะมีการบริหารงานที่คณะกรรมการทุกคนสามารถตรวจสอบ และมีการทํางานที่มีความ
ประนีประนอมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2. คณะควรใหนั้กศึกษาเข้าใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่ และ
ควรให้เป็นแหล่งบริการชุมชน อีกทั้งควรมกีารบริหารจัดการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับศูนย์เพ่ิมขึ้นจาก
อุปกรณ์และศกัยภาพที่มี.  

3. ควรปรับระบบการประสานของคณะกับฝ่ายพัสดุและการเงินของมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์
ให้เร็วขึ้น 

4. คณะควรหาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลขา่วสารให้กับบุคลากรใหม้ากข้ึน 
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5. การประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 11 คน หรือร้อยละ 47.83 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 7 ด้าน มรีายละเอียดดังน้ี 
 

5.1 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.91 ปานกลาง 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงาน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

2.36 น้อย 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

2.27 น้อย 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 2.91 ปานกลาง 
5. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 2.73 ปานกลาง 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 3.27 มากที่สุด 
7. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 2.45 น้อย 

 
5.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

2.91 ปานกลาง 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.82 ปานกลาง 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2.73 ปานกลาง 
4. มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 2.00 น้อย 
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5.3 ด้านการบริการวิชาการ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

2.64 ปานกลาง 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 2.82 ปานกลาง 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
2.55 น้อย 

4. มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 2.27 น้อย 
5. มีหลกัสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและชุมชน 
2.36 น้อย 

 
5.4 ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 2.27 น้อย 
2. มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2.55 น้อย 
3. มีการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 2.27 น้อย 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 2.00 น้อย 

 
5.5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

2.64 น้อย 

2. มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.73 น้อย 

3. มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของคณะ 

2.27 น้อย 
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5.6 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสานโครงการ  อัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

2.64 น้อย 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

2.45 น้อย 

3. มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารคณะ 

2.27 น้อย 

 
5.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ 
ศิษย์เก่า 

2.36 น้อย 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชน 2.45 น้อย 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในประเทศ 
2.55 น้อย 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

2.00 น้อย 

5. มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.6 ปานกลาง 

6. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 2.36 น้อย 
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6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 29 คน หรือร้อยละ 65.10 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 7 ด้าน มรีายละเอียดดังน้ี 
 
6.1 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.36 มากที่สุด 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

4.09 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.91 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.45 มากที่สุด 
5. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 4.36 มากที่สุด 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.73 มากที่สุด 
7. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 4.18 มาก 

 
6.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

4.00 มาก 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.88 มาก 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.55 มาก 
4. มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 3.64 มาก 
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6.3 ด้านการบริการวิชาการ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

3.36 ปานกลาง 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 4.18 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
4.18 มาก 

4. มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 3.73 มาก 
5. มีหลกัสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและชุมชน 
4.18 มาก 

 
6.4 ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.27 ปานกลาง 
2. ดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.91 มาก 
3. ร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 3.45 มาก 
4. ข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 3.45 มาก 

 
6.5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.91 มาก 

2. มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4.27 มากที่สุด 

3. มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของคณะ 

4.18 มาก 
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6.6 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสานโครงการ          
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

4.45 มากที่สุด 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

4.45 มากที่สุด 

3. มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารคณะ 

4.45 มากที่สุด 

 
6.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ 
ศิษย์เก่า 

4.00 มาก 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชน 3.91 มาก 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในประเทศ 
3.64 มาก 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

2.73 ปานกลาง 

5. มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.36 ปานกลาง 

6. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 3.45 มาก 

 
6.6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรใหค้วามเสมอภาคในการทํางานกับบุคลากรทุกคน ไม่เน้นแต่ทีมผู้บริหาร  
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7. วิทยาลัยนวัตกรรม 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในวิทยาลัยจํานวน 9 คน หรือร้อยละ 81.82 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 7 ด้าน มรีายละเอียดดังน้ี 
 
7.1 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.11 มาก 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.78 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

4.00 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.22 มากที่สุด 
5. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 4.11 มาก 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.11 มาก 
7. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 4.22 มากที่สุด 

 
7.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

3.78 มาก 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.78 มาก 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.78 มาก 
4. มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 3.78 มาก 
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7.3 ด้านการบริการวิชาการ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

3.67 ปานกลาง 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.78 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.56 มาก 

4. มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการของคณะ 3.89 มาก 
5. มีหลกัสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.67 มาก 

 
7.4 ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.67 มาก 
2. มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.78 มาก 
3. มีการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 3.89 มาก 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 3.89 มาก 

 
7.5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวข้อประเมิน าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.00 มาก 

2. มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.89 มาก 

3. มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของคณะ 

3.78 มาก 
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7.6 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่ส่งเสริมสืบสานโครงการ          
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

3.71 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคล้องกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

3.81 มาก 

3. มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารคณะ 

3.61 มาก 

 
7.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ 
ศิษย์เก่า 

3.89 มาก 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชน 3.78 มาก 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในประเทศ 
3.78 มาก 

4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

3.78 มาก 

5. มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.89 มาก 

6. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 3.67 มาก 
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ผลการประเมินการบริหารจัดการของคณบดี 
 

1. คณบดีคณะครศุาสตร ์
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 24 คน หรือ          

ร้อยละ 66.67 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 5 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1.1 ด้านภาวะผู้นาํของคณบดี 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 4.29 มากที่สุด 
2. มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 3.58 มาก 
3. มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 3.83 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.00 มาก 
5. มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 4.25 มากที่สุด 
6. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และกําหนดวัตถุประสงค์และเวลา

ของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
4.25 มากที่สุด 

7. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

4.08 มาก 

8. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

4.04 มาก 

 
1.2 ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย 
4.33 มากที่สุด 

2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 4.25 มากที่สุด 
3. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 มาก 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและการจดัสรร

งบประมาณ 
4.46 มากที่สุด 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.08 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 3.96 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/โครงการ    

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.25 มากที่สุด 
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1.3 ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ 
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 

3.88 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 3.88 มาก 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการหรือตาม

ศักยภาพ 
4.25 มากที่สุด 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนด้วย
ความยุติธรรม 

4.08 มาก 

5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.21 มากที่สุด 
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.92 มาก 
7. มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.38 มากที่สุด 
 
1.4 การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.54 มากที่สุด 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรพัย์สิน
ของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.38 มากที่สุด 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 

4.38 มากที่สุด 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.50 มากที่สุด 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

4.46 มากที่สุด 

 
1.5 ภาพรวม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด 

4.29 มากที่สุด 

2. ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี  4.25 มากที่สุด 
3. ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในคณะ 4.17 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

1.6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. คณบดีบริหารงานแบบเข้าถึงสามารถปรึกษาได้ง่าย มีความเป็นกันเองทํางานได้ดี แต่ทีมงานอาจ

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 
2. คณบดีให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรในคณะไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และไมส่ามารถ

ตัดสินใจได้อย่างชัดเจน 
3. คณบดีควรมีการบริหารจัดการงบประมาณ อย่างทั่วถึงมีความยุติธรรม เที่ยงตรงในการบริหารงาน 
4. คณบดีควรให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะให้มากข้ึน  
5. คณบดีควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น และควร

ปรับปรุงให้มีความโปร่งใสมากกว่าเดิม ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการจัดสรรงบของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

6. คณบดีควรให้ความเสมอภาคกันระหว่างทีมบริหารและอาจารย์ในสาขาวิชา 
7. การพัฒนาคณะควรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณบดี เพราะบางเรื่องคณบดีก็ดําเนินการ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 38 คน หรือ           

ร้อยละ 56.72 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 5 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1 ด้านภาวะผู้นาํของคณบดี 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 3.89 มาก 
2. มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 3.37 ปานกลาง 
3. มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 3.37 ปานกลาง 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.61 มาก 
5. มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 3.76 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และกําหนดวัตถุประสงค์และเวลา

ของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
3.71 มาก 

7. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

3.58 มาก 

8. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

3.26 ปานกลาง 

 
2.2 ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.71 มาก 

2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 3.66 มาก 
3. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.63 มาก 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและการจดัสรร

งบประมาณ 
3.95 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.87 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 3.50 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/โครงการ    

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.76 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

2.3 ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ 
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 

3.87 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 3.53 มาก 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการหรือตาม

ศักยภาพ 
3.95 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนด้วย
ความยุติธรรม 

3.63 มาก 

5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.76 มาก 
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.55 มาก 
7. มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.89 มาก 
 
2.4 การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.08 มาก 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรพัย์สิน
ของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.00 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 

3.95 มาก 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

3.84 มาก 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

3.92 มาก 

 
2.5 ภาพรวม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด 

3.55 มาก 

2. ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี  3.55 มาก 
3. ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในคณะ 3.87 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

2.6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. คณบดีควรปรับปรุงการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความมีระเบียบที่ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 
2. คณบดีควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะเพ่ิมขึ้น 

 



257 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 39 คน หรือ   

ร้อยละ 72.22 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 5 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.1 ด้านภาวะผู้นาํของคณบดี 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 4.08 มาก 
2. มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 3.64 มาก 
3. มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 4.03 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.21 มากที่สุด 
5. มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 4.03 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และกําหนดวัตถุประสงค์และเวลา

ของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
415 

 
มาก 

7. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

4.33 มากที่สุด 

8. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

4.03 ปานกลาง 

 
3.2 ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.15 มาก 

2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 4.33 มากที่สุด 
3. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.21 มากที่สุด 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและการจดัสรร

งบประมาณ 
4.23 มากที่สุด 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.23 มากที่สุด 

6. มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 4.15 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/โครงการ    

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.28 มากที่สุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

3.3 ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ 
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 

4.31 มากที่สุด 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 4.03 มาก 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการหรือตาม

ศักยภาพ 
4.23 มากที่สุด 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนด้วย
ความยุติธรรม 

3.79 มาก 

5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.03 มาก 
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.95 มาก 
7. มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.59 มากที่สุด 
 
3.4 การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.51 มากที่สุด 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรพัย์สิน
ของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.36 มากที่สุด 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 

4.46 มากที่สุด 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.28 มากที่สุด 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

4.31 มากที่สุด 

 
3.5 ภาพรวม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด 

4.38 มากที่สุด 

2. ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี  4.15 มาก 
3. ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในคณะ 4.36 มากที่สุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 40 คน หรือ         

ร้อยละ 57.97 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 5 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

4.1 ด้านภาวะผู้นาํของคณบดี 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 3.88 มาก 
2. มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 3.38 มาก 
3. มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 3.53 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.70 มาก 
5. มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 3.68 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และกําหนดวัตถุประสงค์และเวลา

ของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
3.65 มาก 

7. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

3.78 มาก 

8. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

3.53 มาก 

 
4.2 ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.73 มาก 

2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 3.80 มาก 
3. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.63 มาก 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและการจดัสรร

งบประมาณ 
3.93 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.75 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 3.65 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/โครงการ    

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.85 มาก 
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4.3 ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ 
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 

3.45 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 3.53 มาก 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการหรือตาม

ศักยภาพ 
4.00 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนด้วย
ความยุติธรรม 

3.65 มาก 

5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.68 มาก 
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.70 มาก 
7. มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.33 มากที่สุด 
 
4.4 การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.25 มากที่สุด 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรพัย์สิน
ของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.93 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 

4.08 มาก 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.15 มาก 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

4.08 มาก 

 
4.5 ภาพรวม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด 

3.73 มาก 

2. ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี  3.68 มาก 
3. ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในคณะ 3.73 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

5. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 20 คน หรือร้อย

ละ 62.50 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 5 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

5.1 ด้านภาวะผู้นาํของคณบดี 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 3.15 ปานกลาง 

2. มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 2.70 ปานกลาง 
3. มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 3.00 ปานกลาง 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.15 ปานกลาง 
5. มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 3.25 ปานกลาง 
6. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และกําหนดวัตถุประสงค์และเวลา

ของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
3.20 ปานกลาง 

7. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

3.20 ปานกลาง 

8. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

2.80 ปานกลาง 

 

5.2 ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.30 ปานกลาง 

2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 3.20 ปานกลาง 
3. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.15 ปานกลาง 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและการจดัสรร

งบประมาณ 
3.05 ปานกลาง 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.40 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 3.00 ปานกลาง 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/โครงการ

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.20 ปานกลาง 
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5.3 ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ 

เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 
3.20 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 3.50 มาก 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการหรือ

ตามศักยภาพ 
3.20 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนด้วย
ความยุติธรรม 

2.95 ปานกลาง 

5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.10 ปานกลาง 
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.25 ปานกลาง 
7. มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.60 มาก 

 

5.4 การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.45 มาก 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรพัย์สิน
ของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.55 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ของคณะ 

3.50 มาก 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

3.35 ปานกลาง 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมท้ังส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

3.40 มาก 

 



263 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

5.5 ภาพรวม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และทิศทางของ

มหาวิทยาลัยในระดับใด 
3.20 ปานกลาง 

2. ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี  3.00 ปานกลาง 
3. ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในคณะ 3.20 ปานกลาง 

 

5.6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. คณบดีควรให้ความเสมอภาค รับฟังข้อเสนอแนะ และสือ่สารกับบุคลากรในคณะให้มากข้ึน 
2. คณบดีควรมีการวางแผนการดําเนินงานการพัฒนางานของคณะให้ชัดเจนและดําเนินการไปตาม

แผนที่กําหนด 
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6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 17 คน หรือ               

ร้อยละ 73.91 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 5 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

6.1 ด้านภาวะผู้นาํของคณบดี 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 3.94 มาก 
2. มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 4.00 มาก 
3. มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 4.06 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.06 มาก 
5. มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 4.12 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และกําหนดวัตถุประสงค์และเวลา

ของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
4.29 มากที่สุด 

7. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

4.00 มาก 

8. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

3.71 มาก 

 
6.2 ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.24 มาก 

2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 4.35 มากที่สุด 
3. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.29 มากที่สุด 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและการจดัสรร

งบประมาณ 
3.94 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.18 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 3.88 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/โครงการ    

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.41 มากที่สุด 
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6.3 ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ 
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 

3.76 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 4.00 มาก 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการหรือตาม

ศักยภาพ 
4.18 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนด้วย
ความยุติธรรม 

4.18 มาก 

5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.24 มากที่สุด 
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 4.14 มาก 
7. มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.71 มากที่สุด 
 
6.4 การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.65 มากที่สุด 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรพัย์สิน
ของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.53 มากที่สุด 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 

4.65 มากที่สุด 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.82 มากที่สุด 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

4.53 มากที่สุด 

 
6.5 ภาพรวม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด 

4.24 มากที่สุด 

2. ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี  4.18 มาก 
3. ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในคณะ 4.12 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

7. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจาํนวน 17 คน หรือ

ร้อยละ 89.47 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมิน 5 ด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

7.1 ด้านภาวะผู้นาํของคณบดี 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจ 3.94 มาก 
2. มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 3.65 มาก 
3. มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 3.88 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.47 มาก 
5. มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 3.88 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และกําหนดวัตถุประสงค์และเวลา

ของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
3.29 ปานกลาง 

7. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

3.53 มาก 

8. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

3.71 มาก 

 
7.2 ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.47 มาก 

2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 3.47 มาก 
3. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.53 มาก 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและการจดัสรร

งบประมาณ 
3.41 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.47 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 3.53 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/โครงการ    

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.76 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2554 

7.3 ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ 
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 

3.71 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองค์กร 3.53 มาก 
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการหรือตาม

ศักยภาพ 
3.71 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนด้วย
ความยุติธรรม 

3.59 มาก 

5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.76 มาก 
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.65 มาก 
7. มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.24 มากที่สุด 
 

7.4 การปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ประกาศและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
3.88 มาก 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรพัย์สิน
ของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.88 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 

3.59 มาก 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

3.88 มาก 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

3.71 มาก 

 

7.5 ภาพรวม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด 

3.59 มาก 

2. ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี  3.76 มาก 
3. ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในคณะ 3.88 มาก 

 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 ต.ค.2553 – 30 ก.ย.2554) 
************* 

ตารางที่  1 จาํนวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
 

หน่วยงานท่ีสงักัด จํานวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 10 12.20 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 17 20.73 
คณะวิทยาการจัดการ 19 23.17 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 14 17.07 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 4.88 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 12.20 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 2.44 
ศูนย์ กทม. และศูนย์สระแก้ว 6 7.32 

รวม 82 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ S.D. ของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน 

ข้อความ 
ระดับการดําเนินการ ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ด้านการเรียนการสอน                   

1.1  มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

จํานวน 20 34 21 4 2 3.81 0.95 มาก 11 

ร้อยละ 24.69 41.98 25.93 4.94 2.47 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์
เก่าท่ีมีผลงานด้านวิชาการ วิชาชพี คุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 13 41 20 4 3 3.70 0.93 มาก 13 

ร้อยละ 16.05 50.62 24.69 4.94 3.70 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง คณาจารย์ท่ีมี
ผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 16 36 21 4 4 3.69 1.01 มาก 14 

ร้อยละ 19.75 44.44 25.93 4.94 4.94 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
TQF 

จํานวน 23 32 22 2 2 3.89 0.94 มาก 5 
ร้อยละ 28.40 39.51 27.16 2.47 2.47 

1.5  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

จํานวน 17 38 19 6 1 3.79 0.90 มาก 12 
ร้อยละ 20.99 46.91 23.46 7.41 1.23 

1.6  มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

จํานวน 24 36 18 2 1 3.99 0.86 มาก 2 
ร้อยละ 29.63 44.44 22.22 2.47 1.23 

1.7  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด จํานวน 10 34 30 5 2 3.56 0.88 มาก 16 
ร้อยละ 12.35 41.98 37.04 6.17 2.47 

2. ด้านการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
        

  

2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวน 20 35 20 3 3 3.81 0.98 มาก 10 
ร้อยละ 24.69 43.21 24.69 3.70 3.70 

2.2  มีจํานวนอาจารย์ประจําท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวน 8 36 28 8 1 3.52 0.85 มาก 21 
ร้อยละ 9.88 44.44 34.57 9.88 1.23 

2.3  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จํานวน 9 32 31 6 3 3.47 0.92 มาก 24 
ร้อยละ 11.11 39.51 38.27 7.41 3.70 

2.4  มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ จํานวน 8 20 39 7 7 3.19 1.03 
ปาน
กลาง 

32 
ร้อยละ 9.88 24.69 48.15 8.64 8.64 

 

 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  2 (ต่อ) 

 

ข้อความ 
ระดับการดําเนินการ ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
        

  
3.1  มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น   

ห้องสมุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 
จํานวน 27 26 19 6 3 

3.84 1.09 มาก 7 
ร้อยละ 33.33 32.10 23.46 7.41 3.70 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 20 36 19 4 2 
3.84 0.94 มาก 7 

ร้อยละ 24.69 44.44 23.46 4.94 2.47 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

จํานวน 12 34 26 7 2 
3.58 0.93 มาก 15 

ร้อยละ 14.81 41.98 32.10 8.64 2.47 

3.4  มีรายได้ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 11 28 29 9 4 
3.41 1.02 มาก 28 

ร้อยละ 13.58 34.57 35.80 11.11 4.94 

3.5  มีหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานภายนอกและชุมชน 

จํานวน 14 28 28 8 3 
3.52 1.01 มาก 21 

ร้อยละ 17.28 34.57 34.57 9.88 3.70 

4. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        

  

4.1  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 10 35 22 11 3 
3.47 1.00 มาก 24 

ร้อยละ 12.35 43.21 27.16 13.58 3.70 

4.2  มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรม 

จํานวน 14 33 20 10 3 
3.56 1.04 มาก 16 

ร้อยละ 17.50 41.25 25.00 12.50 3.75 

4.3  มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 12 29 22 14 3 
3.41 1.06 มาก 28 

ร้อยละ 15.00 36.25 27.50 17.50 3.75 

4.4  มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ชุมชน 

จํานวน 11 31 25 9 4 
3.45 1.03 มาก 27 

ร้อยละ 13.75 38.75 31.25 11.25 5.00 

5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       

  

5.1  มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู  อาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

จํานวน 27 27 21 4 2 
3.90 1.01 มาก 4 

ร้อยละ 33.33 33.33 25.93 4.94 2.47 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารย์ในคณะต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

จํานวน 22 35 16 7 1 
3.86 0.96 มาก 6 

ร้อยละ 27.16 43.21 19.75 8.64 1.23 

5.3  มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรดีเด่นของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 15 32 20 10 4 
3.54 1.08 มาก 19 

ร้อยละ 18.52 39.51 24.69 12.35 4.94 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  2 (ต่อ) 

 

ข้อความ 
ระดับการดําเนินการ ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

6. ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
      

  
6.1  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยท่ี

ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ 

จํานวน 27 31 20 1 2 
3.99 0.93 มาก 2 

ร้อยละ 33.33 38.27 24.69 1.23 2.47 

6.2  มีรายวิชาท่ีมีสาระสอดคล้องกับแนวทางการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

จํานวน 31 31 13 5 1 
4.06 0.95 มาก 1 

ร้อยละ 38.27 38.27 16.05 6.17 1.23 

6.3  มีการนําแนวทางตามพระราชดําริมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 24 30 17 6 3 
3.83 1.06 มาก 9 

ร้อยละ 30.00 37.50 21.25 7.50 3.75 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
        

  

7.1  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 

จํานวน 13 27 22 9 7 
3.38 1.16 

ปาน
กลาง 

31 
ร้อยละ 16.67 34.62 28.21 11.54 8.97 

7.2  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

จํานวน 17 27 21 8 5 
3.55 1.14 มาก 16 

ร้อยละ 21.79 34.62 26.92 10.26 6.41 

7.3  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย และองค์การอ่ืนใน
ประเทศ 

จํานวน 16 27 21 8 6 
3.50 1.16 มาก 23 

ร้อยละ 20.51 34.62 26.92 10.26 7.69 

7.4  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยและองค์การอ่ืนใน
ต่างประเทศ 

จํานวน 16 29 20 7 6 
3.54 1.15 มาก 19 

ร้อยละ 20.51 37.18 25.64 8.97 7.69 

7.5  มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับองค์การอื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวน 14 30 19 9 6 
3.47 1.15 มาก 24 

ร้อยละ 17.95 38.46 24.36 11.54 7.69 

7.6  มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย จํานวน 12 27 24 10 5 
3.40 1.10 มาก 30 

ร้อยละ 15.38 34.62 30.77 12.82 6.41 

ภาพรวมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 3.64 1.01 มาก  

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าท่ีสุด  1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า  
2.60 – 3.39  ความหมาย ปานกลาง   3.40 – 4.19 ความหมาย มาก   
4.20 – 5.00  ความหมาย มากท่ีสุด 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ปีการศึกษา 2553 กับปีการศึกษา 2554 

.การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแต่ละด้าน 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2554 ร้อยละ
ผลต่าง 

ลําดับร้อยละ
ผลต่าง 
ที่มีการ

เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

น้อย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ลําดับ 
ค่า 

เฉลี่ย 
ลําดับ 

1. ด้านการเรียนการสอน 
     

1.1  มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.31 13 3.81 11 13.12 12 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง นักศึกษา ศิษย์เก่าท่ีมีผลงาน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.44 2 3.70 13 7.03 30 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง คณาจารย์ท่ีมีผลงานด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.37 10 3.69 14 8.67 25 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 3.43 8 3.89 5 11.83 17 
1.5  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 3.49 4 3.79 12 7.92 28 
1.6  มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 3.65 3 3.99 2 8.52 26 
1.7  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด 3.24 16 3.56 16 8.99 23 
2. ด้านการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์

      
2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
3.28 15 3.81 10 13.91 9 

2.2  มีจํานวนอาจารย์ประจําท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน 

2.97 27 3.52 21 15.63 6 

2.3  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2.99 25 3.47 24 13.83 11 
2.4  มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์ 2.62 32 3.19 32 17.87 2 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

      
3.1  มีการจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน เช่น ห้องสมุด ศูนย์

วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 
3.48 5 3.84 7 9.38 22 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 3.37 10 3.84 7 12.24 13 
3.3  มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
3.06 23 3.58 15 14.53 7 

3.4  มีรายได้ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2.75 31 3.41 28 19.35 1 
3.5  มีหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

หน่วยงานภายนอกและชุมชน 
3.10 21 3.52 21 11.93 16 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 (ต่อ) 

.การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแต่ละด้าน 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2554 ร้อยละ
ผลต่าง 

ลําดับร้อยละ
ผลต่าง 
ที่มีการ

เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

น้อย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ลําดับ 
ค่า 

เฉลี่ย 
ลําดับ 

4. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     

4.1  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัย 

2.90 28 3.47 24 16.43 5 

4.2  มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 3.18 18 3.56 16 10.67 19 
4.3  มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรม 2.82 30 3.41 28 17.30 4 
4.4  มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 2.84 29 3.45 27 17.68 3 
5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      
5.1  มีการพัฒนาและฝึกอบรมครู  อาจารย์  และบุคลากรทาง 

การศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
3.36 12 3.90 4 13.85 10 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารย์ในคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

3.42 9 3.86 6 11.40 18 

5.3  มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย 

3.03 24 3.54 19 14.41 8 

6. ด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ       
6.1  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยท่ีส่งเสริมสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
3.69 2 3.99 2 7.52 29 

6.2  มีรายวิชาท่ีมีสาระสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

3.83 1 4.06 1 5.67 32 

6.3  มีการนําแนวทางตามพระราชดําริมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย 

3.44 6 3.83 9 10.18 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 (ต่อ) 

.การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแต่ละด้าน 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2554 ร้อยละ
ผลต่าง 

ลําดับร้อยละ
ผลต่าง 
ที่มีการ

เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

น้อย 

ค่า 
เฉลี่ย 

ลําดับ 
ค่า 

เฉลี่ย 
ลําดับ 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
     

7.1  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 

3.10 21 3.38 31 8.28 27 

7.2  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน 

3.12 19 3.55 16 12.11 14 

7.3  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัย และองค์การอ่ืนในประเทศ 

3.29 14 3.50 23 6.00 31 

7.4  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยและองค์การอ่ืนในต่างประเทศ 

3.23 17 3.54 19 8.76 24 

7.5  มีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์การ
อ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3.12 19 3.47 24 10.09 21 

7.6  มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 2.99 25 3.40 30 12.06 15 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.22 
 

3.64 
 

11.65 
 

 

 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 

 1. มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือให้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนการสอน และการดําเนินงานต่างๆ  
จํานวน 1 คน 

 2. มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม  และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  จํานวน 1 คน 

 3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดกิจกรรมในการทํางานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย  ในด้าน
กิจการนักศึกษา หรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ให้มีความโดดเด่น จํานวน 1 คน 

 4. มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจและจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาทดแทน
ครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานมานานจํานวน 1 คน 

 5. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุน และสร้างบรรยากาศในการเขียนผลงาน
วิชาการ จํานวน 1 คน 

 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
การบริหารจัดการของอธิการบด ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  (1 ต.ค.2553 – 30 ก.ย.2554) 
************* 

ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุ่มการปฏิบัติงาน 

กลุ่มการปฏิบติังาน จํานวน ร้อยละ 
สายสอน 83 53.90 
สายสนับสนุน 71 46.10 

รวม 154 100.00 
 

ตารางที่  2 จาํนวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

หน่วยงานท่ีสงักัด จํานวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 9 5.84 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 18 11.69 
คณะวิทยาการจัดการ 18 11.69 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 16 10.39 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 3.90 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 7.79 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 0.65 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 9 5.84 
โรงเรียนสาธิต 16 10.39 
สํานักอธิการบดี 17 11.04 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 9 5.84 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1.30 
สํานักวิทยบริการ 7 4.55 
สํานักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 1 0.65 
ศูนย์ กทม. และศูนย์สระแก้ว 13 8.44 

รวม 154 100.00 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ S.D. ของการบริหารจัดการของอธิการบดีในแต่ละด้าน 

 
 

ข้อความ 
ระดับการบริหารจัดการ ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ด้านภาวะผู้นํา                   
1.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น และตัดสินใจ 
จํานวน 22 54 46 18 14 

3.34 1.14 
ปาน
กลาง 

23 
ร้อยละ 14.29 35.06 29.87 11.69 9.09 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแย้ง
ภายในองค์กร 

จํานวน 12 49 52 29 12 
3.13 1.06 

ปาน
กลาง 

29 
ร้อยละ 7.79 31.82 33.77 18.83 7.79 

1.3  มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน จํานวน 19 53 42 31 9 
3.27 1.10 

ปาน
กลาง 

25 
ร้อยละ 12.34 34.42 27.27 20.13 5.84 

1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้การนิเทศ 

จํานวน 18 58 48 23 7 
3.37 1.02 

ปาน
กลาง 

18 
ร้อยละ 11.69 37.66 31.17 14.94 4.55 

1.5  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อย่างโปร่งใส 

จํานวน 24 46 43 25 16 
3.24 1.20 

ปาน
กลาง 

28 
ร้อยละ 15.58 29.87 27.92 16.23 10.39 

1.6  มีการมอบหมายภาระหน้าท่ี และ กําหนด
วัตถุประสงค์และเวลาของงาน  ได้ชัดเจน
พร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 

จํานวน 29 58 46 13 8 
3.56 1.05 มาก 8 

ร้อยละ 18.83 37.66 29.87 8.44 5.19 

1.7  มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผนโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

จํานวน 30 52 39 22 11 
3.44 1.17 มาก 15 

ร้อยละ 19.48 33.77 25.32 14.29 7.14 

1.8  มีความสามารถสร้างแรงจงูใจให้บุคลากร
สนับสนุนและร่วมมือในการทํางาน 

จํานวน 22 45 40 19 27 
3.10 1.30 

ปาน
กลาง 

30 
ร้อยละ 14.38 29.41 26.14 12.42 17.65 

2. ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
     

  
2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงาน

หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
จํานวน 28 55 46 16 8 

3.52 1.07 มาก 10 
ร้อยละ 18.30 35.95 30.07 10.46 5.23 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

จํานวน 29 53 51 10 10 
3.53 1.08 มาก 9 

ร้อยละ 18.95 34.64 33.33 6.54 6.54 

2.3  มีการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวน 20 60 47 13 13 
3.40 1.09 มาก 16 

ร้อยละ 13.07 39.22 30.72 8.50 8.50 

 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 ( ต่อ ) 

 
 

ข้อความ 
ระดับการบริหารจัดการ ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

2.4  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 28 55 38 13 19 
3.39 1.24 

ปาน
กลาง 

17 
ร้อยละ 18.30 35.95 24.84 8.50 12.42 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง 

จํานวน 24 59 48 15 7 
3.51 1.02 มาก 11 

ร้อยละ 15.69 38.56 31.37 9.80 4.58 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนา
อย่างชัดเจน 

จํานวน 20 58 47 15 13 
3.37 1.10 

ปาน
กลาง 

18 
ร้อยละ 13.07 37.91 30.72 9.80 8.50 

2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณ
เป็นไปตามแผน/โครงการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

จํานวน 28 57 41 15 11 
3.50 1.12 มาก 12 

ร้อยละ 18.42 37.50 26.97 9.87 7.24 

3. ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน             
  

  

3.1  มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอท้ังด้านสถานท่ี  เครื่องมือ  และ
วัสดุอุปกรณ์ 

จํานวน 28 51 49 15 11 
3.45 1.11 มาก 14 

ร้อยละ 18.18 33.12 31.82 9.74 7.14 

3.2  มีการมีการสื่อสารสองทางท่ัวถึงท้ัง
องค์กร 

จํานวน 21 46 51 21 14 
3.25 1.14 

ปาน
กลาง 

26 
ร้อยละ 13.73 30.07 33.33 13.73 9.15 

3.3  มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

จํานวน 29 54 33 19 18 
3.37 1.26 

ปาน
กลาง 

18 
ร้อยละ 18.95 35.29 21.57 12.42 11.76 

3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการ
พิจารณาให้ผลตอบแทนด้วยความ
ยุติธรรม 

จํานวน 23 51 41 20 19 
3.25 1.22 

ปาน
กลาง 

26 
ร้อยละ 14.94 33.12 26.62 12.99 12.34 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานท่ีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

จํานวน 24 50 47 17 16 
3.32 1.18 

ปาน
กลาง 

24 
ร้อยละ 15.58 32.47 30.52 11.04 10.39 

3.6  มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จํานวน 21 54 52 13 14 
3.36 1.11 

ปาน
กลาง 

21 
ร้อยละ 13.64 35.06 33.77 8.44 9.09 

3.7  มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จํานวน 50 57 33 9 4 
3.92 1.01 มาก 1 

ร้อยละ 32.68 37.25 21.57 5.88 2.61 

 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 ( ต่อ ) 

 
 

ข้อความ 
ระดับการบริหารจัดการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

4. การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547       
 

   
4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 45 56 37 11 5 
3.81 1.04 มาก 3 

ร้อยละ 29.22 36.36 24.03 7.14 3.25 

4.2  มีการควบคมุ  ดูแลบุคลากร การเงิน 
พัสดุ  สถานท่ีและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 37 65 35 9 8 

3.74 1.05 มาก 5 

ร้อยละ 24.03 42.21 22.73 5.84 5.19 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมท้ัง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 42 61 39 8 4 
3.84 0.97 มาก 2 

ร้อยละ 27.27 39.61 25.32 5.19 2.60 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
และมารยาทแห่งวิชาชีพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 37 65 34 12 6 
3.75 1.03 มาก 4 

ร้อยละ 24.03 42.21 22.08 7.79 3.90 

4.5  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ             
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ รวมท้ัง
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

จํานวน 37 60 37 12 8 
3.69 1.08 มาก 6 

ร้อยละ 24.03 38.96 24.03 7.79 5.19 

5.  ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี  
  

  
5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าไปตาม

เป้าหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
ระดับใด 

จํานวน 27 54 49 12 11 
3.48 1.09 มาก 13 

ร้อยละ 17.65 35.29 32.03 7.84 7.19 

5.2  ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการ
ของอธิการบดี 

จํานวน 27 50 43 16 17 
3.35 1.21 

ปาน
กลาง 

22 
 ร้อยละ 17.65 32.68 28.10 10.46 11.11 

5.3  ท่านมีความสุขท่ีได้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 44 42 42 14 12 
3.60 1.21 มาก 7 

ร้อยละ 28.57 27.27 27.27 9.09 7.79 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าท่ีสุด  1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า  
2.60 – 3.39  ความหมาย ปานกลาง   3.40 – 4.19 ความหมาย มาก   
4.20 – 5.00  ความหมาย มากท่ีสุด 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดีในแต่ละด้าน  
ระหว่างปีการศึกษา 2553 กบัปีการศึกษา 2554 

 

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดี 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2554 ร้อยละ
ผลต่าง 

ลําดับร้อยละ
ผลต่างท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

น้อย 
ค่า 

เฉลี่ย 
ลําดับ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ลําดับ 

1. ด้านภาวะผู้นํา                 

1.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ 

3.03 11 3.34 23 9.22 26 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 2.62 27 3.13 29 16.29 6 

1.3  มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 2.8 25 3.27 25 14.44 13 

1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและให้
การนิเทศ 

2.97 13 3.37 18 11.87 22 

1.5  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 2.81 24 3.24 28 13.28 20 

1.6  มีการมอบหมายภาระหน้าท่ี และกําหนดวัตถุประสงค์และ
เวลาของงานได้ชดัเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติ
ได้ทราบ 

3.06 9 3.56 8 14.16 17 

1.7  มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใช้กล
ยุทธ์ต่างๆ 

2.93 15 3.44 15 14.86 11 

1.8  มีความสามารถสร้างแรงจงูใจให้บุคลากรสนับสนุนและ
ร่วมมือในการทํางาน 

2.59 28 3.10 30 16.57 5 

2. ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
  

    

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2.99 12 3.52 10 14.97 9 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

2.96 14 3.53 9 16.13 7 

2.3  มีการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 2.83 23 3.40 16 16.73 4 

2.4  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและ
การจัดสรรงบประมาณ 

2.91 18 3.39 17 14.21 15 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

2.91 17 3.51 11 17.09 3 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน 2.78 26 3.37 18 17.57 2 

2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/
โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.50 12   

 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  4 (ต่อ) 

 

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดี 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 

2554 ร้อยละ
ผลต่าง 

ลําดับร้อยละ
ผลต่างท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

น้อย 
ค่า 

เฉลี่ย 
ลําดับ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ลําดับ 

3. ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 
  

    
3.1  มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอท้ังด้าน

สถานท่ี  เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ์ 
3.19 6 3.45 14 7.66 28 

3.2  มีการมีการสื่อสารสองทางท่ัวถึงท้ังองค์กร 2.92 16 3.25 26 10.29 25 
3.3  มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 3.10 8 3.37 18 8.08 27 
3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทน

ด้วยความยุติธรรม   
3.25 26   

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2.84 22 3.32 24 14.41 14 
3.6  มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2.88 19 3.36 21 14.21 15 
3.7  มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.46 1 3.92 1 11.62 23 

4. การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547       
4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย 

3.31 3 3.81 3 13.16 21 

4.2  มีการควบคมุ  ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานท่ีและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.23 5 3.74 5 13.64 19 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน  รวมท้ังติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.27 4 3.84 2 14.79 12 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ง
วิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

3.32 2 3.75 4 11.39 24 

4.5  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 

3.18 7 3.69 6 13.78 18 

5.  ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี  
  

    

5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยในระดับใด 

2.84 20 3.48 13 18.48 1 

5.2  ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของอธิการบดี 2.84 21 3.35 22 15.30 8 
5.3  ท่านมีความสุขท่ีได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 3.06 10 3.60 7 14.94 10 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

  ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของอธิการบดีจําแนกตามสายงาน 
 

การบริหารจัดการของอธิการบดี สายสอน 
สาย

สนับสนุน 
t-test Sig. ความหมาย 

ด้านภาวะผู้นํา 1. 
     

1.1  3.40 3.27 0.7049 0.4820 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ 

ไม่แตกต่างกัน 

3.17 3.08 0.4907 0.6244 1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร ไม่แตกต่างกัน 

3.34 3.20 0.7885 0.4316 1.3  มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน ไม่แตกต่างกัน 

3.46 3.27 1.1523 0.2510 1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและให้
การนิเทศ 

ไม่แตกต่างกัน 

3.31 3.15 0.8120 0.4181 1.5  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ไม่แตกต่างกัน 

3.58 3.55 0.1698 0.8654 
1.6  มีการมอบหมายภาระหน้าท่ี และกําหนดวัตถุประสงค์และ

เวลาของงานได้ชดัเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้
ทราบ 

ไม่แตกต่างกัน 

3.43 3.45 -0.0897 0.9286 
1.7  มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใช้กล

ยุทธ์ต่างๆ ไม่แตกต่างกัน 

3.24 2.94 1.4138 0.1595 
1.8  มีความสามารถสร้างแรงจงูใจให้บุคลากรสนับสนุนและ

ร่วมมือในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 

ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 2. 
     

2.1  
3.57 3.46 0.6269 0.5317 

มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย ไม่แตกต่างกัน 

3.61 3.43 1.0646 0.2887 2.2  มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด ไม่แตกต่างกัน 

3.47 3.31 0.8788 0.3809 2.3  มีการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน 

3.57 3.19 1.9127 0.0577 
2.4  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและ

การจัดสรรงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน 

3.54 3.47 0.4261 0.6706 
2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

อย่างต่อเนื่อง 
ไม่แตกต่างกัน 

3.39 3.36 0.1587 0.8742 2.6  มีการนําผลการประเมินไปสู่การพัฒนาอย่างชัดเจน ไม่แตกต่างกัน 

3.57 3.41 0.8697 0.3858 
2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน/

โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ไม่แตกต่างกัน 

 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  5  (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการของอธิการบดี สายสอน 
สาย

สนับสนุน 
t-test Sig. ความหมาย 

3. ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 
     

3.1  มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอท้ังด้านสถานท่ี  
เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ์ 

3.48 3.42 0.3286 0.7429 ไม่แตกต่างกัน 

3.2  มีการมีการสื่อสารสองทางท่ัวถึงท้ังองค์กร 3.29 3.21 0.4041 0.6867 ไม่แตกต่างกัน 

3.3  มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 3.67 3.03 3.2540 0.0014 แตกต่างกัน 

3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทน
ด้วยความยุติธรรม 

3.40 3.08 1.5905 0.1138 ไม่แตกต่างกัน 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.39 3.24 0.7678 0.4438 ไม่แตกต่างกัน 

3.6  มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.33 3.39 -0.3850 0.7008 ไม่แตกต่างกัน 

3.7  มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.92 3.91 0.0084 0.9933 ไม่แตกต่างกัน 

4. การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
    

4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

3.82 3.80 0.0976 0.9224 ไม่แตกต่างกัน 

4.2  มีการควบคมุ  ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานท่ีและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.76 3.72 0.2385 0.8118 ไม่แตกต่างกัน 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนงาน  รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.88 3.79 0.5757 0.5656 ไม่แตกต่างกัน 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ง
วิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 3.78 3.70 0.4715 0.6379 ไม่แตกต่างกัน 

4.5  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 

3.69 3.69 -0.0193 0.9846 ไม่แตกต่างกัน 

5.  ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี  
     

5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมาย และ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยในระดับใด 3.48 3.49 -0.0974 0.9225 ไม่แตกต่างกัน 

5.2  ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของอธิการบดี 3.41 3.29 0.6293 0.5301 ไม่แตกต่างกัน 
5.3  ท่านมีความสุขท่ีได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 3.57 3.63 -0.3435 0.7317 ไม่แตกต่างกัน 

 
 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน     
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าท่ีสุด  2.60 – 3.39 ความหมาย  ปานกลาง 4.20 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด 
1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า 3.40 – 4.19 ความหมาย มาก  
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของอธิการบดี 
 

1. อยากให้อธิการบดีมีโอกาสเย่ียมคณะต่างๆ และสนใจด้านการเรียนการสอนมากขึ้น  
จํานวน 2 คน 

2. เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยควรเป็นนักศึกษา ถ้านักศึกษามีความรู้ ประสบความสําเร็จ
ในด้านการงานจะทําให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง นักศึกษาจะเพ่ิมขึ้นตามลําดับ จํานวน 3  คน 

3. การปรับขึ้นเงินเดือนหรือประเมินความดีความชอบให้พิจารณาตามการประเมินของคะแนน
ของหัวหน้าหน่วยงาน ไม่ใช่ดูตามความใกลชิ้ด และอยากให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของรัฐบาล
ให้เหมาะสมกับตําแหน่ง  จํานวน 1 คน 

4. นโยบายการประหยัดพลังงาน เช่น การปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศควรพิจารณาให้เหมาะสม
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพราะบางหน่วยงานมีการทํางานตลอดไม่มีเวลาพักเที่ยง หากปิดเคร่ืองปรับอากาศ
ทําให้อากาศอบอ้าว ประสิทธิภาพการทํางานไม่ดีเท่าที่ควร จํานวน 2 คน  

5. ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยหลังจากนํ้าท่วมยังเช่น ทีจัดเก็บขยะ ที่
เผาขยะ   ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ที่พักอาศัยของบุคลากร ที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มี
ระเบียบ จํานวน 3 คน 

6. อธิการบดีควรมอบหมายหน้าที่รองอธิการบดีแต่ละคนให้ชัดเจนและรองอธิการบดีทุกคน
ต้องจัดทํานโยบายของแต่ละฝ่ายแล้วนําเสนอต่อบุคลากรทั้งสถาบันและมีการติดตามและการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปีว่าทาํได้ตามนโยบายที่เสนอไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีผลงานต้องรับสภาพตัวเอง จํานวน 3 คน 

7. การกําหนดแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กําหนดแนวทาง จํานวน 3 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ผลการประเมินผลงานของคณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  (1 ต.ค.2553– 30 ก.ย.2554) 

 

 

ตารางที่  1 จาํนวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามตามหน่วยงานที่สังกัด 

กลุ่มการปฏิบติังาน จํานวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 17 12.41 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 21.90 
คณะวิทยาการจัดการ 29 21.17 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 21.90 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 8.03 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 8.03 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 9 6.57 

รวม 137 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ S.D. ของการบริหารจัดการของคณะในแต่ละด้าน 

 

ข้อความ 
ระดับการดาํเนินงาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดบั สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 
ที่สุด 

1. ด้านการเรียนการสอน                   

1.1  มีการสง่เสรมิกิจกรราพัฒนานักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

จํานวน 54 47 23 11 2 
4.02 1.01 มาก 3 

ร้อยละ 39.42 34.31 16.79 8.03 1.46 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษา     
ศิษย์เก่าท่ีมีผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 32 51 38 10 6 
3.68 1.05 มาก 13 

ร้อยละ 23.36 37.23 27.74 7.30 4.38 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ท่ี
มีผลงานดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 37 47 34 12 7 
3.69 1.12 มาก 12 

ร้อยละ 27.01 34.31 24.82 8.76 5.11 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร TQF 

จํานวน 59 45 25 4 4 
4.10 0.99 มาก 2 

ร้อยละ 43.07 32.85 18.25 2.92 2.92 

1.5  มีการสง่เสรมิการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

จํานวน 54 47 26 5 5 
4.02 1.03 มาก 3 

ร้อยละ 39.42 34.31 18.98 3.65 3.65 

1.6  มีการประเมนิคุณภาพการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

จํานวน 64 49 15 6 3 
4.20 0.96 

มาก
ท่ีสุด 

1 
ร้อยละ 46.72 35.77 10.95 4.38 2.19 

1.7  มีการสง่เสรมิการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
กระบวนการคิด 

จํานวน 42 48 32 10 5 
3.82 1.07 มาก 8 

ร้อยละ 30.66 35.04 23.36 7.30 3.65 

2. ด้านการวิจยัสิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
     

  

2.1  มีเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 

จํานวน 43 56 23 11 4 
3.90 1.03 มาก 5 

ร้อยละ 31.39 40.88 16.79 8.03 2.92 

2.2  มีจาํนวนอาจารย์ประจาํท่ีได้รับทุนทําวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน 

จํานวน 26 46 46 15 4 
3.55 1.01 มาก 18 

ร้อยละ 18.98 33.58 33.58 10.95 2.92 

2.3  มีการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ จํานวน 22 46 42 22 5 
3.42 1.06 มาก 23 

ร้อยละ 16.06 33.58 30.66 16.06 3.65 

2.4  มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจยักับอาจารย์ จํานวน 19 46 40 19 13 
3.28 1.16 

ปาน
กลาง 

27 
ร้อยละ 13.87 33.58 29.20 13.87 9.49 

 
 

 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  2 (ต่อ) 

ข้อความ 
ระดับการดาํเนินงาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดบั สูง 
ที่สุด สูง ปาน 

กลาง ต่ํา ต่ํา 
ที่สุด 

3. ด้านการบริการวิชาการ     
 

   

3.1  มีการจดัแหลง่เรียนรู้สาํหรบัชุมชน เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 

จํานวน 26 43 40 19 9 
3.42 1.14 มาก 23 

ร้อยละ 18.98 31.39 29.20 13.87 6.57 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ
ของคณะ 

จํานวน 43 42 33 16 3 
3.77 1.08 มาก 10 

ร้อยละ 31.39 30.66 24.09 11.68 2.19 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการท่ีบรูณาการกบั
การเรียนการสอนและการวิจัย 

จํานวน 38 43 32 18 6 
3.65 1.15 มาก 16 

ร้อยละ 27.74 31.39 23.36 13.14 4.38 

3.4  มีรายได้ท่ีเกิดจากการให้บรกิารทางวิชาการ
ของคณะ 

จํานวน 31 27 34 34 11 
3.24 1.27 

ปาน
กลาง 

30 
ร้อยละ 22.63 19.71 24.82 24.82 8.03 

3.5  มีหลักสูตรฝกึอบรมท่ีสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของหน่วยงานภายนอกและชุมชน 

จํานวน 37 34 33 25 8 
3.49 1.23 มาก 21 

ร้อยละ 27.01 24.82 24.09 18.25 5.84 

4. ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม       
 

   

4.1  มีการจดัแหลง่เรียนรู้ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 

จํานวน 25 37 37 26 12 
3.27 1.22 

ปาน
กลาง 

28 
ร้อยละ 18.25 27.01 27.01 18.98 8.76 

4.2  มีการจดักจิกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

จํานวน 41 37 38 13 8 
3.66 1.17 มาก 15 

ร้อยละ 29.93 27.01 27.74 9.49 5.84 

4.3  มีการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 30 35 36 21 15 
3.32 1.28 

ปาน
กลาง 

25 
ร้อยละ 21.90 25.55 26.28 15.33 10.95 

4.4  มีเครือขา่ยความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรม
กับชุมชน 

จํานวน 30 32 39 21 15 
3.30 1.27 

ปาน
กลาง 

26 
ร้อยละ 21.90 23.36 28.47 15.33 10.95 

5.  ด้านการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1  มีการพัฒนาและฝึกอบรมคร ูอาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 47 40 37 6 7 
3.83 1.11 มาก 7 

ร้อยละ 34.31 
29.2

0 
27.01 4.38 5.11 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

จํานวน 48 39 37 8 5 
3.85 1.08 มาก 6 

ร้อยละ 35.04 
28.4

7 
27.01 5.84 3.65 

5.3  มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ผูส้อนและบุคลากรดีเด่นของ
คณะ 

จํานวน 39 40 40 11 7 
3.68 1.12 มาก 13 

ร้อยละ 28.47 
29.2

0 
29.20 8.03 5.11 
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ตารางที่  2 (ต่อ) 

ข้อความ 
ระดับการดาํเนินงาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดบั สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 
ที่สุด 

6. ด้านการสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

6.1 มีโครงการ/กจิกรรม หรืองานวิจัยท่ีสง่เสริมสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

จํานวน 41 42 34 13 7 
3.71 1.15 มาก 11 

ร้อยละ 29.93 30.66 24.82 9.49 5.11 

6.2 มีรายวิชาท่ีมสีาระสอดคล้องกบัแนวทางการสบื
สานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

จํานวน 44 45 31 12 5 
3.81 1.09 มาก 9 

ร้อยละ 32.12 32.85 22.63 8.76 3.65 
6.3 มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนว

พระราชดําริมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
และการบรหิารคณะ 

จํานวน 40 36 36 17 8 
3.61 1.20 มาก 17 

ร้อยละ 29.20 26.28 26.28 12.41 5.84 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

7.1 มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า 

จํานวน 24 49 40 19 5 
3.50 1.05 มาก 19 

ร้อยละ 17.52 35.77 29.20 13.87 3.65 

7.2 มีการสรา้งเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างคณะกับ
ชุมชน 

จํานวน 39 28 41 21 8 
3.50 1.22 มาก 19 

ร้อยละ 28.47 20.44 29.93 15.33 5.84 
7.3 มีการสรา้งเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างคณะกับ

คณะ/มหาวิทยาลยั หรือองค์การอื่นในประเทศ 
จํานวน 34 33 42 19 9 

3.47 1.19 มาก 22 
ร้อยละ 24.82 24.09 30.66 13.87 6.57 

7.4  มีการสร้างเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างคณะ
กับคณะ/มหาวิทยาลัย หรือองค์การอื่นใน
ต่างประเทศ 

จํานวน 24 33 39 21 20 
3.15 1.29 

ปาน
กลาง 

32 
ร้อยละ 17.52 24.09 28.47 15.33 14.60 

7.5  มีการสร้างเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างคณะ
กับคณะ/มหาวิทยาลัย หรือองค์การอื่นท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

จํานวน 26 33 43 18 17 
3.24 1.26 

ปาน
กลาง 

30 

ร้อยละ 18.98 24.09 31.39 13.14 12.41 

7.6  มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย จํานวน 26 33 44 18 16 
3.26 1.24 

ปาน
กลาง 

29 
ร้อยละ 18.98 24.09 32.12 13.14 11.68 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าที่สุด  1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า  
2.60 – 3.39  ความหมาย ปานกลาง   3.40 – 4.19 ความหมาย มาก  4.20 – 5.00 ความหมาย มากที่สุด 
 

 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินผลงานของคณะจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
 

ประเมินผลงานของคณะ 

ครุ
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ร์ 
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ร์ 
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1. ด้านการเรียนการสอน 

1.1  มีการสง่เสรมิกิจกรราพัฒนานักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

4.65 3.77 4.31 3.90 2.91 4.36 4.11 4.02 5.091* แตก 
ต่าง 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษา 
ศิษย์เก่าท่ีมีผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

4.18 3.60 3.97 3.50 2.36 4.09 3.78 3.68 5.137* แตก 
ต่าง 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
คณาจารย์ท่ีมีผลงานด้านวิชาการ วชิาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

4.12 3.50 3.90 3.80 2.27 3.91 4.00 3.69 4.536* แตก 
ต่าง 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร TQF 

4.41 3.90 4.34 4.17 2.91 4.45 4.22 4.10 4.198* แตก 
ต่าง 

1.5  มีการสง่เสรมิการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

4.47 3.77 4.28 4.10 2.73 4.36 4.11 4.02 5.011* แตก 
ต่าง 

1.6  มีการประเมนิคุณภาพการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 

4.29 4.30 4.28 4.17 3.27 4.73 4.11 4.20 2.583* แตก 
ต่าง 

1.7  มีการสง่เสรมิการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นกระบวนการคิด 

4.24 3.73 4.03 3.70 2.45 4.18 4.22 3.82 4.867* แตก 
ต่าง 

2. ด้านการวิจยัสิง่ประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
2.1 มีเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอก 
4.41 3.90 4.14 3.73 2.91 4.00 3.78 3.90 3.076* แตก 

ต่าง 
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2.2  มีจาํนวนอาจารย์ประจาํท่ีได้รับทุนทําวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

3.88 3.53 
3.6
6 

3.47 2.82 3.55 3.78 3.55 1.449 
ไม่แตก 
ต่าง 

2.3  มีการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ 3.71 3.43 

3.3
4 

3.43 2.73 3.55 3.78 3.42 1.235 
ไม่แตก 
ต่าง 

2.4  มีการให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจยักับ
อาจารย์ 3.71 3.13 

3.2
8 

3.40 2.00 3.64 3.78 3.28 3.582* 
แตก 
ต่าง 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
3.1  มีการจดัแหลง่เรียนรู้สาํหรบัชุมชน เช่น 

ห้องสมุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา 4.06 3.20 
3.3
8 

3.57 2.64 3.36 3.67 3.42 2.209* 
แตก 
ต่าง 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการ
วิชาการของคณะ 4.29 3.70 

3.8
6 

3.67 2.82 4.18 3.78 3.77 2.612* 
แตก 
ต่าง 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการท่ีบรูณาการกบั
การเรียนการสอนและการวิจัย 4.12 3.57 

3.7
9 

3.57 2.55 4.18 3.56 3.65 2.929* 
แตก 
ต่าง 

3.4  มีรายได้ท่ีเกิดจากการให้บรกิารทาง
วิชาการของคณะ 4.12 3.17 

3.3
4 

2.70 2.27 3.73 3.89 3.24 4.644* 
แตก 
ต่าง 

3.5  มีหลักสูตรฝกึอบรมท่ีสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชน 

4.41 3.37 
3.5
9 

3.10 2.36 4.18 3.67 3.49 5.090* 
แตก 
ต่าง 
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4. ด้านทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม   
4.1  มีการจดัแหลง่เรียนรู้ด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 
4.18 3.30 3.45 2.80 2.27 3.27 3.67 3.27 4.395* แตก 

ต่าง 

4.2  มีการจดักจิกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.47 3.63 3.97 3.20 2.55 3.91 3.78 3.66 4.943* แตก 
ต่าง 

4.3  มีการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ใน
งานศิลปวัฒนธรรม 

4.18 3.40 3.52 2.73 2.27 3.45 3.89 3.32 4.663* แตก 
ต่าง 

4.4  มีเครือขา่ยความร่วมมือดา้น
ศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 

4.24 3.27 3.55 2.80 2.00 3.45 3.89 3.30 5.738* แตก 
ต่าง 

5.  ด้านการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5.1  มีการพัฒนาและฝึกอบรมคร ูอาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัยใหม้คีวามสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.47 3.57 4.14 3.80 2.64 3.91 4.00 3.83 4.329* แตก 
ต่าง 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารย์ภายในคณะให้มี
ความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4.47 3.60 4.14 3.73 2.73 4.27 3.89 3.85 4.444* แตก 
ต่าง 

5.3  มีระบบส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ผูส้อนและบุคลากรดีเด่นของ
คณะ 

4.18 3.27 4.00 3.80 2.27 4.18 3.78 3.68 6.017* แตก 
ต่าง 
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6. ด้านการสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ  
6.1 มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยท่ี

ส่ ง เ ส ริ ม สื บ ส า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

4.12 3.73 3.86 3.43 2.64 4.45 3.67 3.71 3.468* แตก 
ต่าง 

6.2 มีรายวิชาท่ีมีสาระสอดคล้องกับแนว
ท า ง ก า ร สื บ ส า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

4.24 3.83 3.90 3.73 2.45 4.45 3.78 3.81 4.545* แตก 
ต่าง 

6.3 มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชดําริมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารคณะ 

4.06 3.57 3.79 3.30 2.27 4.45 3.89 3.61 4.839* แตก 
ต่าง 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

7 . 1  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับศิษย์
เก่า 

3.82 3.40 3.69 3.33 2.36 4.00 3.89 3.50 3.770* แตก 
ต่าง 

7.2 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับชุมชน 

4.18 3.07 3.90 3.33 2.45 3.91 3.78 3.50 4.280* แตก 
ต่าง 

7.3 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอื่นในประเทศ 

4.18 3.20 3.76 3.23 2.55 3.64 3.78 3.47 3.251* แตก 
ต่าง 

7.4 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอื่นในต่างประเทศ 

4.00 3.10 3.55 2.70 2.00 2.73 3.78 3.15 5.086* แตก 
ต่าง 
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7.5 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองค์การอ่ืนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.94 3.03 3.52 2.87 2.36 3.36 3.89 3.24 3.304* 
แตก 
ต่าง 

7.6  มีการใช้ประโยชน์จากเครือขา่ย 4.00 3.03 3.45 3.00 2.36 3.45 3.67 3.26 2.880* 
แตก 
ต่าง 

ภาพรวมการประเมินทุกด้านของคณะ 4.18 3.49 3.80 3.43 2.51 3.92 3.85 3.61 4.811* 
แตก 
ต่าง 

 
หมายเหตุ :   

1. *  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
2.  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าที่สุด  1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า  
2.60 – 3.39 ความหมาย  ปานกลาง  3.40 – 4.19 ความหมาย มาก   
4.20 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด 
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 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของคณะ 

 

1. ด้านการเรยีนการสอน (ผู้ตอบคําถามปลายเปิด จํานวน 2 คน) 
 - วางแผนและทิศทางให้กับคณะให้สอดคล้องตามกําหนดทุกๆ 5 ปี อย่างชัดเจน 

 - การบริหารสามารถตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการทุกคน 

 - คณะต้องประสานงานขอความร่วมมือกับพัสดุและการเงินมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เร็วขึ้น
เน่ืองจากเกิดความเสียหายจากนํ้าท่วม 

 - เพ่ิมการสื่อสารการให้ข้อมลูข่าวสารกับคณาจารย์ภายในคณะ 
 - คณะต้องเน้นผลงานนักศึกษาเป็นศูนย์การเรียน 
 

2. ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ (ผู้ตอบคําถามปลายเปิด จํานวน 1 คน) 
 - ควรใช้ประโยชน์ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยให้นักศึกษาได้ใช้อย่างเต็มที่ 
 - ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยโดยคณาจารย์ภายในคณะ 
 
3. ด้านการบรกิารวิชาการ (ผู้ตอบคําถามปลายเปิด จํานวน 3 คน) 
 - ควรมีการบริการชุมชนให้มากกว่าน้ีและควรมีรายได้เข้าศูนย์ฯ ในลักษณะการรับวิเคราะห์จากแหลง่
อุตสาหกรรมทีอ่ยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย 
 
4. ด้านการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา (ผู้ตอบคําถามปลายเปิด จํานวน 1 คน) 
 - ให้ความยุติธรรมในการสนับสนุนบุคลากรให้เท่าเทียมกนั อย่าทํางานแบบเห็นแก่พวกพ้องเกินไป 
 - ควรมีความประนีประนอมในการทํางานเป็นที่ยอมรับ 
 - ควรมีการพัฒนาคณาจารย์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
 
5. การสรา้งเครือข่ายความรว่มมือ (ผู้ตอบคําถามปลายเปิด จํานวน 1 คน) 
 - ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆ 
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ผลการประเมิน 
การบริหารจัดการของคณบด ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  (1 ต.ค.2553 – 30 ก.ย.2554) 
 

ตารางที่  1 จาํนวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุม่การปฏิบัติงาน 

กลุ่มการปฏิบติังาน จํานวน ร้อยละ 

สายสอน 137 70.26 

สายสนับสนุน 58 29.74 

รวม 195 100.00 

 

ตารางที่  2 จาํนวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

หน่วยงานท่ีสงักัด จํานวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 24 12.31 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 38 19.49 

คณะวิทยาการจัดการ 39 20.00 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 40 20.51 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 10.26 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 8.72 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17 8.72 

รวม 195 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ S.D. ของการบริหารจัดการของคณบดีในแต่ละด้าน 
 

ข้อความ 
ระดับการบริหารจัดการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดบั สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 
ที่สุด 

1. ด้านภาวะผู้นาํของคณบด ี                   

1.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่มแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจ 

จํานวน 69 72 31 13 10 
3.91 1.11 มาก 11 

ร้อยละ 35.38 36.92 15.90 6.67 5.13 

1.2  มีสามารถบรหิารความขัดแย้งภายใน
องค์กร 

จํานวน 38 70 46 26 15 
3.46 1.17 มาก 30 

ร้อยละ 19.49 35.90 23.59 13.33 7.69 

1.3  มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน จํานวน 52 67 45 19 12 
3.66 1.15 มาก 28 

ร้อยละ 26.67 34.36 23.08 9.74 6.15 
1.4  มีการตดิตามผลและนิเทศการปฏิบัติงาน

ของผูใ้ต้บังคับบัญชา 
จํานวน 59 65 46 18 7 

3.77 1.09 มาก 23 
ร้อยละ 30.26 33.33 23.59 9.23 3.59 

1.5  มีการให้ข้อมลูเกี่ยวกบัการบรหิาร
จัดการอย่างโปร่งใส 

จํานวน 69 64 37 13 12 
3.85 1.16 มาก 16 

ร้อยละ 35.38 32.82 18.97 6.67 6.15 

1.6 มีมอบหมายภาระหน้าท่ี และกาํหนด
วัตถุประสงค์และเวลาของงานได้ชัดเจน
พร้อมแจ้งความคาดหวังใหผู้้ปฏิบัตไิด้
ทราบ 

จํานวน 57 69 51 12 6 
3.82 1.02 มาก 19 

ร้อยละ 29.23 35.38 26.15 6.15 3.08 

1.7 มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโดย มีการ
วางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใช้
กลยุทธ์ตา่งๆ 

จํานวน 66 63 41 16 9 
3.83 1.13 มาก 17 

ร้อยละ 33.85 32.31 21.03 8.21 4.62 

1.8  มีสามารถสรา้งแรงจงูใจให้บุคลากร
สนับสนุนและร่วมมือในการทํางาน 

จํานวน 57 55 46 21 16 
3.59 1.24 มาก 29 

ร้อยละ 29.23 28.21 23.59 10.77 8.21 

2. ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
     

  

2.1  มีการจดัสรรงบประมาณเพียงพอกับงาน
หรือภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย 

จํานวน 62 68 46 14 5 
3.86 1.03 มาก 15 

ร้อยละ 31.79 34.87 23.59 7.18 2.56 

2.2  มีการบรหิารงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิงานท่ีกาํหนด 

จํานวน 65 68 43 14 5 
3.89 1.03 มาก 12 

ร้อยละ 33.33 34.87 22.05 7.18 2.56 

2.3  มีการใช้งบประมาณได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 

จํานวน 60 67 42 19 7 
3.79 1.09 มาก 21 

ร้อยละ 30.77 34.36 21.54 9.74 3.59 

2.4  เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการ
เสนอโครงการและการจดัสรรงบประมาณ 

จํานวน 75 59 41 11 9 
3.92 1.11 มาก 10 

ร้อยละ 38.46 30.26 21.03 5.64 4.62 

 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 (ต่อ) 

ข้อความ 
ระดับการบริหารจัดการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดบั สูง 
ที่สุด สูง ปาน 

กลาง ต่ํา ต่ํา 
ที่สุด 

2.5  มีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนงาน/โครงการอย่างต่อเน่ือง 

จํานวน 60 76 41 13 5 
3.89 1.00 มาก 12 

ร้อยละ 30.77 38.97 21.03 6.67 2.56 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูก่ารพัฒนาอย่าง
ชัดเจน 

จํานวน 56 59 53 20 7 
3.70 1.10 มาก 26 

ร้อยละ 28.72 30.26 27.18 10.26 3.59 
2.7  ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไป

ตามแผน /โครงการและวัตถปุระสงค์ของ
โครงการ 

จํานวน 66 76 34 14 5 
3.94 1.02 มาก 8 

ร้อยละ 33.85 38.97 17.44 7.18 2.56 

3. ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน       

3.1  มีการจดัสิ่งจาํเป็นในการปฏิบตัิงานให้
เพียงพอท้ังดา้นสถานท่ี  เครื่องมือ  และวสัดุ
อุปกรณ ์

จํานวน 53 80 37 16 9 
3.78 1.08 มาก 22 

ร้อยละ 27.18 41.03 18.97 8.21 4.62 

3.2  มีการมกีารสือ่สารสองทางท่ัวถึงท้ังองค์กร จํานวน 49 75 46 15 10 
3.71 1.08 มาก 25 

ร้อยละ 25.13 38.46 23.59 7.69 5.13 

3.3  มีการสนบัสนุนให้บุคลากรได้รบัการพัฒนาตาม
ความตอ้งการหรือตามศักยภาพ 

จํานวน 74 62 42 14 3 
3.97 1.01 มาก 7 

ร้อยละ 37.95 31.79 21.54 7.18 1.54 

3.4  มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาให้
ผลตอบแทนดว้ยความยุตธิรรม 

จํานวน 57 63 44 21 10 
3.70 1.15 มาก 26 

ร้อยละ 29.23 32.31 22.56 10.77 5.13 

3.5  มีการจดัระบบบริหารงานท่ีโปรง่ใสและ
ตรวจสอบได ้

จํานวน 62 71 39 12 11 
3.83 1.12 มาก 17 

ร้อยละ 31.79 36.41 20.00 6.15 5.64 

3.6 มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จํานวน 49 80 43 16 7 
3.76 1.03 มาก 24 

ร้อยละ 25.13 41.03 22.05 8.21 3.59 

3.7 มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จํานวน 101 55 29 7 3 
4.25 0.94 

มาก
ท่ีสุด 

1 
ร้อยละ 51.79 28.21 14.87 3.59 1.54 

4. การปฏิบัตหิน้าท่ีตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.2547       

4.1  มีการบรหิารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 89 71 28 4 3 
4.23 0.88 

มาก
ท่ีสุด 

2 

ร้อยละ 45.64 36.41 14.36 2.05 1.54 
4.2  มีการควบคมุ  ดูแลบุคลากร การเงิน พสัดุ  

สถานท่ีและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 82 68 31 9 5 
4.09 1.00 มาก 5 

ร้อยละ 42.05 34.87 15.90 4.62 2.56 

 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  3 (ต่อ) 
 

ข้อความ 
ระดับการบริหารจัดการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดบั สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 
ที่สุด 

4.3  มีการจดัทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
       และปฏิบตัิตามนโยบายและแผนงาน  รวมท้ัง

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดา้นต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 82 65 39 6 3 
4.11 0.93 มาก 3 

ร้อยละ 42.05 33.33 20.00 3.08 1.54 

4.4  มีการรกัษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ  
      และมารยาทแห่งวิชาชีพของบคุลากรใน 
      มหาวิทยาลัย 

จํานวน 87 62 31 11 4 
4.11 1.00 มาก 3 

ร้อยละ 44.62 31.79 15.90 5.64 2.05 

4.5  มีการสง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการ  สภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกจิการนักศึกษา 

จํานวน 80 65 39 7 4 
4.08 0.97 มาก 6 

ร้อยละ 41.03 33.33 20.00 3.59 2.05 

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบด ี       

5.1  คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามเปา้หมาย 
และทิศทางของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 69 65 37 15 9 
3.87 1.12 มาก 14 

ร้อยละ 35.38 33.33 18.97 7.69 4.62 

5.2  ท่านมีความพอใจต่อการบรหิารจดัการของ
คณบด ี

จํานวน 69 55 46 13 12 
3.80 1.17 มาก 20 

ร้อยละ 35.38 28.21 23.59 6.67 6.15 

5.3  ท่านมีความสขุท่ีได้ปฏิบัติงานในคณะ จํานวน 85 45 40 16 9 
3.93 1.18 มาก 9 

ร้อยละ 43.59 23.08 20.51 8.21 4.62 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าท่ีสุด  1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า  
2.60 – 3.39  ความหมาย ปานกลาง   3.40 – 4.19 ความหมาย มาก   
4.20 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่  4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของคณบดีจําแนกตามสายงาน 
 

การบริหารจัดการของคณบดี สายสอน 
สาย

สนับสนุน 
t-test Sig. ความหมาย 

1. ด้านภาวะผู้นาํของคณบด ี
     

1.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่มแสดงความคิดเหน็ และ
ตัดสินใจ 

3.83 4.09 -1.462 0.146 ไม่แตกต่างกัน 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 3.44 3.52 -0.431 0.667 ไม่แตกต่างกัน 

1.3  มีความสามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน 3.55 3.90 -1.905 0.058 ไม่แตกต่างกัน 

1.4  มีการตดิตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของ
ผู้ใตบ้ังคับบญัชา 3.69 3.97 -1.601 0.111 ไม่แตกต่างกัน 

1.5  มีการให้ข้อมลูเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการอย่างโปร่งใส 3.70 4.19 -2.733 0.007 แตกตา่งกัน 

1.6  มีการมอบหมายภาระหน้าท่ี และกําหนดวตัถุประสงค์และ
เวลาของงานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความคาดหวังให้ผูป้ฏิบัติได้
ทราบ 

3.78 3.90 -0.719 0.473 ไม่แตกต่างกัน 

1.7 มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโดย มีการวางแผนและ
ดําเนินการตามแผนโดยใช้กลยุทธ์ตา่งๆ 

3.79 3.91 -0.710 0.478 ไม่แตกต่างกัน 

1.8  มีสามารถสรา้งแรงจงูใจให้บุคลากรสนับสนุนและร่วมมือใน
การทํางาน 

3.53 3.76 -1.200 0.232 ไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ      

2.1  มีการจดัสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

3.80 4.00 -1.225 0.222 ไม่แตกต่างกัน 

2.2  มีการบรหิารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 3.85 4.00 -0.948 0.345 ไม่แตกต่างกัน 

2.3  มีการใช้งบประมาณได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 3.72 3.95 -1.319 0.189 ไม่แตกต่างกัน 

2.4  เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการและ
การจัดสรรงบประมาณ 

3.94 3.88 0.357 0.722 ไม่แตกต่างกัน 

2.5  มีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
อย่างต่อเน่ือง 

3.82 4.03 -1.336 0.183 ไม่แตกต่างกัน 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูก่ารพัฒนาอย่างชัดเจน 3.64 3.86 -1.320 0.188 ไม่แตกต่างกัน 

2.7  ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน /
โครงการและวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

3.88 4.10 -1.433 0.153 ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการของคณบดี สายสอน 
สาย

สนับสนุน 
t-test Sig. ความหมาย 

3. ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 
     

3.1  มีการจัดสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอท้ังด้านสถานท่ี  
เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ์ 

3.71 3.95 -1.426 0.155 ไม่แตกต่างกัน 

3.2  มีการสื่อสารสองทางท่ัวถึงท้ังองค์กร 3.59 3.98 -2.330 0.021 แตกต่างกัน 

3.3  มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
หรือตามศักยภาพ 

3.96 4.00 -0.230 0.819 ไม่แตกต่างกัน 

3.4  มีการมอบหมายภาระงานและการพิจารณาให้ผลตอบแทน
ด้วยความยุติธรรม 

3.61 3.91 -1.716 0.088 ไม่แตกต่างกัน 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.72 4.07 -1.994 0.048 แตกต่างกัน 

3.6  มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.71 3.88 -1.057 0.292 ไม่แตกต่างกัน 

3.7 มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.15 4.50 -2.425 0.016 แตกต่างกัน 

4. การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
   

4.1  มีการบริหารกิจการของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

4.16 4.38 -1.594 0.113 ไม่แตกต่างกัน 

4.2  มีการควบคมุดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานท่ีและ
ทรัพย์สินของคณะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ประกาศ
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.01 4.29 -1.844 0.067 ไม่แตกต่างกัน 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ของคณะ 

4.07 4.22 -1.082 0.280 ไม่แตกต่างกัน 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ง
วิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 4.03 4.31 -1.798 0.074 ไม่แตกต่างกัน 

4.5  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์ และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 4.16 4.38 -1.594 0.113 ไม่แตกต่างกัน 

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี 
     

5.1  คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตาม เป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

3.77 4.10 -1.890 0.060 ไม่แตกต่างกัน 

5.2  ท่านมีความพอใจต่อการบริหารจัดการของคณบดี 3.70 4.03 -1.826 0.069 ไม่แตกต่างกัน 

5.3  ท่านมีความสุขท่ีได้ปฏิบัติงานในคณะ 3.84 4.14 -1.625 0.106 ไม่แตกต่างกัน 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าท่ีสุด  1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า  
2.60 – 3.39 ความหมาย  ปานกลาง   3.40 – 4.19 ความหมาย มาก  4.20 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด 
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1. ด้านภาวะผู้นําของคณบดี            
1.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 
4.29 3.89 4.08 3.88 3.15 3.94 3.94 3.91 2.268 0.039 แตกต่างกัน 

1.2  มีความสามารถบริหารความ
ขัดแย้งภายในองค์กร 

3.58 3.37 3.64 3.38 2.70 4.00 3.65 3.46 2.454 0.026 แตกต่างกัน 

1.3  มีความสามารถสร้างและพัฒนา
ทีมงาน 

3.83 3.37 4.03 3.53 3.00 4.06 3.88 3.66 2.943 0.009 แตกต่างกัน 

1.4  มีการติดตามผลและนิเทศการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.00 3.61 4.21 3.70 3.15 4.06 3.47 3.77 3.066 0.007 แตกต่างกัน 

1.5  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการอย่างโปร่งใส 

4.25 3.76 4.03 3.68 3.25 4.12 3.88 3.85 1.906 0.082 ไม่แตกต่างกัน 

1.6  มีการมอบหมายภาระหน้าท่ี และ
กําหนดวัตถุประสงค์และเวลาของ
งานได้ชัดเจนพร้อมแจ้งความ
คาดหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 

4.25 3.71 4.15 3.65 3.20 4.29 3.29 3.82 4.716 0.000 แตกต่างกัน 

1.7 มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโดย มี
การวางแผนและดําเนินการตาม
แผนโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

4.08 3.58 4.33 3.78 3.20 4.00 3.53 3.83 3.370 0.004 แตกต่างกัน 

1.8  มีสามารถสร้างแรงจงูใจให้
บุคลากรสนับสนนุและร่วมมือใน
การทํางาน 

4.04 3.26 4.03 3.53 2.80 3.71 3.71 3.59 3.425 0.003 แตกต่างกัน 

2. ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ          
2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ

กับงานหรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.33 3.71 4.15 3.73 3.30 4.24 3.47 3.86 3.679 0.002 แตกต่างกัน 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

4.25 3.66 4.33 3.80 3.20 4.35 3.47 3.89 5.174 0.000 แตกต่างกัน 

2.3  มีการใช้งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 3.63 4.21 3.63 3.15 4.29 3.53 3.79 3.523 0.003 แตกต่างกัน 

2.4  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ 

4.46 3.95 4.23 3.93 3.05 3.94 3.41 3.92 4.528 0.000 แตกต่างกัน 
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2.5  มีการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.08 3.87 4.23 3.75 3.40 4.18 3.47 3.89 2.682 0.016 แตกตา่งกัน 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูก่าร
พัฒนาอย่างชัดเจน 

3.96 3.50 4.15 3.65 3.00 3.88 3.53 3.70 3.259 0.005 แตกตา่งกัน 

2.7  ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณ
เป็นไปตามแผน /โครงการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.25 3.76 4.28 3.85 3.20 4.41 3.76 3.94 4.190 0.001 แตกตา่งกัน 

3. ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน 
           

3.1  มีการจดัสิ่งจาํเป็นในการปฏิบตัิงานให้
เพียงพอท้ังดา้นสถานท่ี  เครื่องมือ  
และวัสดุอุปกรณ์ 

3.88 3.87 4.31 3.45 3.20 3.76 3.71 3.78 3.482 0.003 แตกตา่งกัน 

3.2  มีการมกีารสือ่สารสองทางท่ัวถึงท้ัง
องค์กร 

3.88 3.53 4.03 3.53 3.50 4.00 3.53 3.71 1.443 0.200 ไม่แตกต่างกัน 

3.3  มีการสนบัสนุนให้บุคลากรได้รบัการ
พัฒนาตามความต้องการหรอืตาม
ศักยภาพ 

4.25 3.95 4.23 4.00 3.20 4.18 3.71 3.97 3.186 0.005 แตกตา่งกัน 

3.4  มีการมอบหมายภาระงานและการ
พิจารณาใหผ้ลตอบแทนด้วยความ
ยุติธรรม 

4.08 3.63 3.79 3.65 2.95 4.18 3.59 3.70 2.568 0.021 แตกตา่งกัน 

3.5  มีการจดัระบบบริหารงานท่ีโปรง่ใส
และตรวจสอบได ้

4.21 3.76 4.03 3.68 3.10 4.24 3.76 3.83 2.757 0.014 แตกตา่งกัน 

3.6  มีการบรหิารความเสียงในการ
ปฏิบัติงาน 

3.92 3.55 3.95 3.70 3.25 4.41 3.65 3.76 2.686 0.016 แตกตา่งกัน 

3.7  มีการให้ความสําคัญต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.38 3.89 4.59 4.33 3.60 4.71 4.24 4.25 4.547 0.000 แตกตา่งกัน 
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4. การปฏิบัตหิน้าท่ีตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.2547 
       

4.1  มีการบรหิารกิจการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
ของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

4.54 4.08 4.51 4.25 3.45 4.65 3.88 4.23 5.820 0.000 แตกตา่งกัน 

4.2  มีการควบคมุ  ดูแลบุคลากร การเงิน 
พัสด ุ สถานท่ีและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับ  
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย

4.38 4.00 4.36 3.93 3.55 4.53 3.88 4.09 2.846 0.011 แตกตา่งกัน 

4.3  มีการจดัทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมท้ังตดิตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4.38 3.95 4.46 4.08 3.50 4.65 3.59 4.11 5.301 0.000 แตกตา่งกัน 

4.4  มีการรกัษาระเบียบวิจัย 
จรรยาบรรณ และมารยาทแห่ง
วิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 

4.50 3.84 4.28 4.15 3.35 4.82 3.88 4.11 5.387 0.000 แตกตา่งกัน 

4.5  มีการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ  สภา
คณาจารย์ และข้าราชการ รวมท้ัง
ส่งเสรมิกจิการนักศึกษา 

4.46 3.92 4.31 4.08 3.40 4.53 3.71 4.08 4.196 0.001 แตกตา่งกัน 

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของ
คณบดี            

5.1  คณะมีความเจริญก้าวหน้าไปตาม 
เป้าหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในระดับใด 

4.29 3.55 4.38 3.73 3.20 4.24 3.59 3.87 4.710 0.000 แตกตา่งกัน 

5.2  ท่านมีความพอใจต่อการบรหิาร
จัดการของคณบด ี

4.25 3.55 4.15 3.68 3.00 4.18 3.76 3.80 3.657 0.002 แตกตา่งกัน 

5.3 ท่านมีความสขุท่ีได้ปฏิบัติงานในคณะ 4.17 3.87 4.36 3.73 3.20 4.12 3.88 3.93 2.741 0.014 แตกตา่งกัน 

ภาพรวมการบริหารงานของคณบด ี 4.17 3.72 4.19 3.78 3.21 4.22 3.68 3.87 
3.91

7 
0.001 แตกต่างกัน 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 – 1.79  ความหมาย  ตํ่าท่ีสุด  1.80 – 2.59 ความหมาย ตํ่า  
2.60 – 3.39 ความหมาย  ปานกลาง   3.40 – 4.19 ความหมาย มาก   
4.20 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของคณบดี 

 
ด้านภาวะผู้นาํ จํานวน 3 คน 

- คณบดีควรมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานชัดเจน และสนับสนุนการทํางานให้กับบุคลากรทุกระดับ จํานวน 3 คน  
- คณบดีต้องมีจริยธรรมในการดําเนินงานและดําเนินชีวิต  

- คณบดีต้องเป็นผู้นําที่ดีต้องเข้มแข็ง เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ  
-  

ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ จํานวน 2 คน 
- การบริหารงบประมาณควรมีการประชุมช้ีแจงถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี และมีการจัดสรร
งบประมาณอย่างทั่วถึง 

- บริหารจัดการงบประมาณต้องให้เกิดความโปร่งใสและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กลุม่ใดกลุ่ม
หน่ึง 

 
ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน  จํานวน 10 คน 

- ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่อาคาร 100 ปี ในการประชุมกรรมการชุดต่างๆ มากเกินไปจนไม่มีเวลาบริหารงานที่คณะ  
- ควรเพ่ิมการติดตามงานด้านต่างๆ จะทําให้การดําเนินงานของคณะมีความคล่องตัวมากขึ้น  
- ควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปีก่อนที่จะเริ่มดําเนินการ 
- ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์ในการทํางานก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ 
- ควรมีการถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานกับบุคลากรทุกระดับในองค์กร 
- ควรมีการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสะดวก เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
- ให้คําแนะนําและเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในบางอย่างขององค์กร 
- ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
- ควรทําการพิจารณาภาระงานการสอนกับการบริหารและงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้แยกออกจากกัน 
และควรให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา ตลอดจน
ติดตามความสามารถและการนําความรู้ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ว่านําความรู้ไปใช้ทางด้านใดอย่างไรบ้าง 

- อยากให้คณะมอบหมายงานภาระงานให้ชัดเจน โดยแยกภาระงานสนับสนุน และภาระงานด้านวิชาการ 
 
ด้านการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จํานวน 3 คน 

- ต้องการให้คณบดีต้องให้ความสนใจการสอนของอาจารย์ให้มาก และควบคุมการสอนให้มีมาตรฐาน 
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาให้มากกว่าเดิม 
- ยังขาดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
- ควรเพ่ิมแนวทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มากข้ึน 

 
 

 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

 
 

 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2554 
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