ก

คํานํา
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินการวาดวยเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มาตรา 49 “ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดแต ง ตั้ง คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานมหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบหมายให
คณะกรรมการทําหนาที่ติดตามความกาวหนาในการดําเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่ 12/2555
และ 05/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่ 13/2555
และ 06/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และคณบดี
ดําเนิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิท ยาลัย และคณบดี ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) โดยวิเ คราะหขอมูล จากเอกสารรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตางๆ รวมถึงการจัดทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดขอมูลอยางกวางขวางและเชื่อถือไดอันจะกอใหเ กิดประโยชน
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และคณบดี
ขอขอบคุณทุก ภาคสวนที่ใหความรวมมือจนทําใหการประเมินผลงานในครั้ง นี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคทุกประการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ก

บทสรุปผูบริหาร
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี
คณะ และคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีการกําหนดการประเมินออกเปน 8 มิติ ไดแก
มิติดานการเรียนการสอน มิติดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค มิติดานการบริการวิชาการ
มิ ติ ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มิ ติ ด า นการบริ ห ารจั ด การ มิ ติ ด า นการสื บ สานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ มิติดานการสรางเครือขายความรวมมือ และการเขาสูป ระชาคม
อาเซียน ผลการประเมินสรุปไดดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
 จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปดสอน จํานวน 71 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี
54 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 11 หลักสูตรและปริญญาเอก 6 หลักสูตร ซึ่งชวย
สนองความตองการในการผลิตกําลังคนระดับสูงใหแกภาครัฐและภาคเอกชน
2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการดานวิชาการอยางชัดเจนทําให
หนวยงานและบุคลากรมีเปาหมายรวมกันดําเนินงาน
3. คณาจารยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและรายวิชา
4. แหล ง ส ง เสริ ม การเรี ย นรู มี ม ากพอในการจั ดการเรี ยนการสอน เช น ห องปฏิ บั ติ ก าร
สํานักวิทยบริการ มีการใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู เปนตน
5. การจัดการเรียนการสอนมีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร เชน ใชคอมพิวเตอร LCD บทเรียน E - Learning บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6. มีการคิดกลยุทธในการรับนักศึกษาในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีวิธีดีๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
อยูแลว เชนการใหโ ควตาโดยใชเ กณฑความสามารถพิเ ศษ การใหโ ควตาแกโรงเรียนชุม ชนนักเรียน
ที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต เปนตน
7. มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แนวทางส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ที่ส อดคลองกับ คุณลัก ษณะบัณฑิตในดานกิจ กรรมวิชาการ กิจ กรรมกีฬาและการสง เสริม สุขภาพ
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม กิ จ กรรมนั น ทนาการและกิ จ กรรมส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมของทุกคณะมีการประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
8. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน
2555 คิดเปนรอยละ 90.60 หรือระดับคะแนน 4.53 ซึ่งอยูในระดับดีมาก ซึ่งอาจกลาวไดวา มหาวิทยาลัย
ไดผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับคุณลักษณะที่ผูประกอบการตองการ
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ข

 ขอเสนอแนะ
1. มหาวิท ยาลัย ควรเพิ่ ม จํ า นวนอาจารย ใ ห เ พี ย งพอและให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐาน
อุดมศึกษาในทุกหลักสูตร ซึ่งผลการวิเคราะหสัดสวน อาจารย : นักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
คณะครุศาสตร เทากับ 1: 48 คณะวิทยาการจัดการ 1: 41 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางเรงดวน
สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 1: 27 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทากับ 1: 14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทากับ 1: 11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทากับ 1: 17 และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ เทากับ 1: 6
2. มหาวิท ยาลัยควรดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู เรื่อง ประชาคมอาเซียนอยางทั่วถึง มีความพรอมในการใชภาษาที่สามารถสื่อสารได นอกจากนี้
มหาวิท ยาลัยอาจจัดใหมีโ ครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนัก ศึกษากับ มหาวิท ยาลัยในประชาคม
อาเซียนอยางเปนรูปธรรม
3. มหาวิ ท ยาลัย ควรเร ง และผลั ก ดัน การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรและสร างหลัก สูต รใหมต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ซึ่งในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว
39 หลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒ นาอาจารยทั้งดานคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมวา
จะเปนการใหทุนหรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งในชวงปที่ผานมาจํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นยังมีนอย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการพัฒนาระบบหนึ่งที่อาจชวย
ได คือระบบ “อาจารยพี่ เ ลี้ย ง” (Mentor) โดยอาจารยที่มี ป ระสบการณทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และการจัดใหมีห นวยพัฒ นาอาจารย เพื่อสนับสนุนงานดานนี้อยางจริง จัง โดยเฉพาะ
การสรางความเขมแข็งดานการวิจัยทางวิชาการเฉพาะสาขา
5. ระบบอาจารยที่ป รึกษา มหาวิทยาลัยควรปรับ ปรุงใหมีประสิทธิภาพซึ่งนักศึกษาจะตอง
ไดรับคําแนะนําจากอาจารย มหาวิทยาลัยอาจทําการศึกษาวิจัยหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุง
ระบบการใหคําปรึกษาใหดียิ่งขึ้น จะชวยสนับ สนุนใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิท ยาลัยใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
6. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการสรางอัตลักษณใหเดนชัดทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย
มิติที่ 2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
 จุดเดน
1. มีระบบสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยดี อีกทั้งมีหนวยงานเฉพาะและมีระเบียบกฎเกณฑ
ที่สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยอยางดี
2. มีการจัดทําคูมือการวิจัยซึ่งจะเปนขอแนะนําใหกับคณาจารยไดอยางดี
3. มีระบบขอมูลที่ดีทําใหทราบขอมูลวามีใครทําอะไร เมื่อไร และผลเปนอยางไร
4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรไดอยางดี
5. มีงบประมาณ (ผานสถาบันวิจัยและพัฒนา) ในปริมาณที่มากพอสมควร
6. มีผลงานวิจัยเพิ่มจํานวนขึ้นมาก
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ค

 ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการกระตุน สงเสริม อาจารยและบุคลากร ดานการทําวิจัย ใหทุนวิจัย การทําวิจัย
ของนักวิจัยรุนใหม ใหอาจารยทําวิจัยเพิ่มขึ้น และเสนอเปนเกณฑความดีความชอบ
2. ควรมีการเผยแพรงานวิจัยและวางแผนใหเปนลําดับขั้นในการเผยแพรใหมากขึ้น
3. ควรมีระบบดูแลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหสูงขึ้น
4. ควรเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยเขากับโครงการพัฒนาคณาจารย
5. ควรเพิ่มใหมีบริการชวยเหลือผูวิจัยใหมากขึ้นในการใชจายเงิน
6. ควรเชือ่ มโยงระหวางงานวิจัยและการเรียนการสอนใหมากขึ้น
มิติที่ 3 ดานบริการวิชาการ
 จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับ มหาวิท ยาลัยและระดับ คณะดูแล
รับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการ แกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการแกสังคม
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองตามความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
4. มหาวิทยาลัยมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ 1 แหลง
คื อ ศู น ย วิ ท ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยได รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
5. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการใหกับคณะ
7. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ โดยมีสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินงานรวมกับ
คณะ ศูนยและสํานักตางๆ
8. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
แบบ 3 มิติ คือ ประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช อยูในระดับดีมาก
9. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการใหบริการทางวิชาการ
10. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
11. มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการวิชาการ
กอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ
12. มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ
เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําคูมือการใหบริการวิชาการ
 ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะทุก คณะมีโ ครงการบริก ารวิชาการ โดยเนนการสราง
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ง

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะจัดหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคณะอีกทางหนึ่ง
3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารยไดดําเนินงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย
4. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมบริการวิชาการไดกวางขวางยิ่งขึ้น
5. มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการ
มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจที่มีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม
รว มกั บ ทุ ก คณะและหนว ยงานที่เ กี่ ยวขอ ง มีก ารจัด สรรงบประมาณ การวางแผน กิ จ กรรมและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดป
 จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายในการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยให ค วามสํ า คั ญ ต อ การ
บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม การวิจัยและการทองเที่ยวซึ่งทุกคณะ
ไดดําเนินการรวมทั้งสิ้น 21 โครงการ
3. มหาวิท ยาลัยมีโ ครงการจัดทําจุลสารวัฒ นธรรม และโครงการจัดทําฐานขอมูล เว็บ ไซต
สํานักศิลปวัฒนธรรม
4. มหาวิท ยาลัยมีการสงเสริมดานศิลปวัฒ นธรรมในระดับ ชาติและนานาชาติ โดยจัดใหมี
โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต างประเทศ เชนการแสดงผลงานในนิทรรศการ
Art Freestyle by Clubnapralan การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
5. มหาวิ ทยาลั ยจั ดทํ าโครงการตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง โดยบู รณาการกับ วิชาตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท
 ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยและคณะควรเรงสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและ
องคกรอื่นภายในประเทศ เชน การทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฯลฯ
2. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางและพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู กับหนวยงานอื่นในประเทศ และทั้ง กลุมประเทศอาเซียนและ
ประเทศอื่น ๆ
3. วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะควรจะตองเนนเหมือน ๆ กัน คือวัฒนธรรมการเรียนรู
วัฒนธรรมการรูจักพัฒนาศักยภาพของตนเองและวัฒนธรรมของคนดี (คุณธรรมจริยธรรม)
4. มหาวิทยาลัยควรสรางสารสนเทศทางประวัติศาสตร ภายใตโครงการวันเจาฟาวไลยอลงกรณ
5. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

จ

มิติที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
 จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการบริหารจัดการ
ทั้งองคกรอยางเขมแข็งทั้งในดานการการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับ อยางเครง ครัด และมีก ารกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนระบบ
และมีความเหมาะสม
2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยใหทุกหนวยงานดําเนินงานดานโครงการ/
กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2555
3. มีก ารทบทวนประสิท ธิผ ลของแผนการดํ าเนิน งานโดยจัด ทํา รายงานผลการประเมิ น
แผนกลยุ ท ธต ามตั วบ ง ชี้ 2553 - 2556 และผลการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชา
4. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒ นาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ
เห็นไดจากทุกคณะวิชามีผลคาคะแนนการประเมิน SAR พัฒนาขึ้นจากป 2554
5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ ไดมีการปรับปรุงการกระจาย
งบประมาณตามยุทธศาสตรอยางเหมาะสมและมีการรายงานรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการ/กิจ กรรมเพื่อขับ เคลื่อนแผนยุท ธศาสตรเ พิ่ม ขึ้นจากป 2553 อยางชัดเจน และคณะวิชา
โดยรวมรอยละความสําเร็จเพิ่มสูงขึ้นจากป 2554 และมีการใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณโดยรวม
ลดลงจากป 2554
 ขอเสนอแนะ
1. ควรมีก ารวิเ คราะหแ ละดํา เนิน การในเชิง รุก เพื่อ แกไ ขปญ หารายไดที่ไ มเ ปน ไปตาม
เปาหมาย โดยเฉพาะในคณะที่มีจํานวนนัก ศึก ษาลดลงอยางตอเนื่อง
2. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธตามตัวบงชี้ 2553 - 2556 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เสนอใหมีการปรับปรุงดังนี้
2.1. ให มี ก ารจั ด ทํา รายงานผลสํ า เร็ จ ของตัว ชี้ วั ด (KPIs) ทั้ ง 12 ตั ว ตามเป า ประสงค
ทั้ง 3 ดาน จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยตองมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวนี้
อยางตอเนื่อง และรายงานผลใหกับสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
2.2. การเบิกใชงบประมาณอยูในระดับเพียงรอยละ 83 ใหวิเคราะหหาสาเหตุที่ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และใชงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายและรายงานตอผูบริหาร
3. ควรเพิ่มการบริหารจัดการเชิงรุก โดยเนนการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อใหมหาวิทยาลัย
เปนที่รูจักของสังคม และควรมีการปรับปรุงปายชื่อมหาวิทยาลัยใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความสําคัญเรื่องคาตอบแทน สวัสดิการ ของบุคลากรและอาจารย
5. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมีความสะอาดอยางตอเนื่อง เพิ่มพื้นที่พักผอน
เลนกีฬา ทํางาน ใหกับนักศึกษาและสรางบรรยากาศการเปนมหาวิทยาลัยใหเพิ่มขึ้น ปรับปรุงดูแลดาน
แสงสวางบริเวณถนนในมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ฉ

มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 จุดเดน
1. คณะทุ ก คณะและวิ ท ยาลั ย นวั ตกรรมการจั ด การได จัด ทํา โครงการด านการพัฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 26 โครงการ
2. มีการติดตามประเมินผลทุกโครงการ
3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ การพัฒ นาการเรียนการสอนของอาจารย โดยการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาชวยพัฒนาอาจารย เชน การพัฒ นาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง เปนตน
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกและทําผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง และใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่กําหนด
 ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรเรง พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและตําแหนง ทางวิชาการใกลเคียง
กับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน
3. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานอยางเขมขนใหบุคลากรของ
คณะและหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยใหสามารถอาน เขียน พูด ในระดับดี
4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริม อาจารยและบุคลากรดานการศึกษาตอและการไปตางประเทศ
เพิ่มเติม
มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากแนวพระราชดําริ
 จุดเดน
1. มหาวิ ท ยาลั ย สามารถดํ า เนิ นงานสื บ สานโครงการอั น เนื่อ งมาจากแนวพระราชดํ า ริ
ที่มีความโดดเดน เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนปฏิบัติการในการดําเนินโครงการสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 394,965 บาท
2. คณะ ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว ไดดําเนิน
โครงการ และจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เนนใหความรูภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กลุมเปาหมาย
ไดแก นักศึกษา ประชาชน ขาราชการ บุคลากร กลุมเกษตรกร และชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,035 คน เพื่อให
กลุมเปาหมายไดพัฒนาความรู มีความสามารถในการแกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
3. มหาวิท ยาลัยไดดําเนินโครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนจํานวน 7 โครงการ
4. โครงการที่ดําเนินการ 15 โครงการไดรับการประเมินผลสําเร็จทั้ง 3 มิติ คือ ดานความรู
ความพึงพอใจ และดานการนําไปใชประโยชน ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ
รอยละ 94.11 ดานความพึงพอใจรอยละ 89.38 และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
รอยละ 85.25
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 ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ด ทํ า ศู น ย ส าธิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู
ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ควรมี โ รงเรียนเครือขาย ชุ ม ชนทั้ง ภาครัฐและเอกชนในการขยายการบริ ก ารวิชาการ
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางยั่งยืน
3. ควรเนนการบูรณาการโครงการ / กิจกรรม เกี่ยวกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และหลัก การแห ง ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงกั บ การเรียนการสอนอย างเปนระบบ
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในรูปโครงงาน (Project - based Learning) ในชุมชนหรือทองถิ่น
และปลูกฝงจิตสํานึกของการมีจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาแกนักศึกษา
4. ควรมีศึกษารูปแบบแนวทางพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ใหไดผลอยางเปนรูปธรรมทั้งระดับบุคคล และระดับหนวยงาน รวมทั้งจัดใหมีการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบั ติ ง านตามรู ป แบบดั ง กล า ว เพื่ อ ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนให มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางตอเนื่อง
มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
 จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนดานยุทธศาสตรการสรางเครือขายและพันธมิตรในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อความสมบูรณและความเขมแข็งในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือภายในประเทศระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน
3. มหาวิ ท ยาลั ย มี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศ
อยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาความรูของอาจารยและนักศึกษา
4. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเฉพาะการสรางเครือขายระดับคณะ ซึ่งเปน
องคการหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
 ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหอาจารย นักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติจริงไดมากขึ้น
2. คณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือ โดยมี แผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ชัดเจนในการดําเนินงานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ
3. ควรมีก ารพัฒ นาอาจารย บุคลากรทุก คณะ และนัก ศึก ษา ดานภาษาและความเขาใจ
กลุมประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ควรใหความสําคัญแกการสรางเครือขายดานวิจัยใหม ากขึ้น เพื่อประโยชนในการสราง
เครือขายนักวิจัย การพัฒนานักวิจัย และการทําวิจัยรวมกัน รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย
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การเขาสูประชาคมอาเซียน
 จุดเดน
1. มหาวิท ยาลัยไดดําเนินการผานสภาคณาจารย เชิญ วิทยากรใหความรูกับ บุคลากรเรื่อง
ประชาคมอาเซียน
2. มหาวิทยาลัยทํา MOU กับ มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เชน ความรวมมือกับ RVI
สิงคโปร ในการจัดศูนยการเรียนแบบนานาชาติเปน Singapore Based จัดเปน VRU - RVI International
School ใชสถานที่ ณ อาคาร ถนนเพชรบุรี สัญญาความรวมมือมีระยะเวลาประมาณ 8 ป เปนหลักสูตร
ที่เนนภาษาอังกฤษและจีน
3. การปรับหลักสูตร มีการนําเรื่องของประชาคมอาเซียนบรรจุไวในรายละเอียดของหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษา พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหนักศึกษา
5. จัดอบรมภาษาอาเซียนใหกับนักศึกษา บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยไมมี
คาลงทะเบียน
6. มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณะและวิทยาลัย
1. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
1.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ
 จุดเดน
1. ผลการดํ า เนิ น งานของคณะสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และสอดคล อ ง
กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. คณะมีจุดเนนดานการผลิตบัณฑิต เปดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร
และปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร
3. ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยเทากับ 4.12 อยูในระดับมาก
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ 4.31 อยูในระดับพึงพอใจมาก
5. คณะจัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
6. คณะไดประสานงานอยางดียิ่งกับคณะอื่นโดยเชิญอาจารยจากคณะอื่นเขามาสอนในวิชาเอก
ทําใหนักศึกษามีคุณภาพ
7. ดานงานวิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม คณะไดดําเนินการมีขั้นตอน
ชัดเจน และไดผลลัพธตามที่ไดวางแผน และมีการประเมินทุกโครงการ
8. คณะใหความสําคัญดานการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายได กศ.ปช.
410,000 บาท และงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 2,012,700 บาท รวมทั้งสิ้น 2,422,700 บาท
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 ขอเสนอแนะ
1. คณะครุศาสตรมีอาจารย 41 คน บุคลากรสายสนับสนุน 16 คน จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 1,982 คน สัดสวนอาจารย : นักศึกษา คือ 1:41 ยังไมไดสัดสวน 1:25 ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะควรพยายามจัดเสริมอัตราใหเหมาะสมกับสาขาวิชาที่เปดสอน
2. คณะควรเรงพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
3. คณะควรเรงจัดสอนเสริมความรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบาน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4. คณะควรเรงและมีเ ปาหมายพัฒ นาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น และตําแหนงทางวิชาการ
ใหใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะครุศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจํานวน
31 คน หรือรอยละ 70.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี
5 ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.83) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ดานการปฏิบัติห นาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ภาพรวมไดคะแนน
เฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.92)
1.3 การประเมินผลงานคณะครุศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 23 คน หรือรอยละ 65.71
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรี ย นการสอนระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.00) คะแนนเฉลี่ ย ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.76)
คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.99) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.66)
2. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ
 จุดเดน
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารยจํานวน
3 คน และ ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 7 คน อาจารย จํานวน 6 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 5 คน ปริญญาโท 11 คน
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ อุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีโครงการตามแนวพระราชดําริ
6. อาจารยในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรในหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิต
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.31
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท ี่คะแนนเฉลี่ย 4.38
9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอหลายรูปแบบ และเปด
โอกาสใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลายในการเขาเรียน
10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบกลไกในการพัฒนา และบริหารหลักสูตร TQF ไวในคูมือ
พัฒนาหลักสูตร
11. คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มีกิจ กรรม/โครงการพัฒ นานัก ศึก ษาครบ 5 ประเภท คื อ
กิจ กรรมดานวิชาการ กิจ กรรมกีฬาและการสง เสริม สุขภาพ กิจ กรรมบําเพ็ญ ประโยชนและรัก ษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
12. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการติดตามและประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมในปตอไป
13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินจัดกิจ กรรมตามนโยบาย “สถานศึก ษา 3 ดี (3D)”
ไดแก สง เสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด (Democracy Decency
Drug)
14. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาไดรับประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานคุณธรรม
จริยธรรม จํานวน 8 คน
15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนและสง เสริม ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ตลอดจนสนั บ สนุ น ให อ าจารย ใ ช สื่ อ
และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
16. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสนับสนุนสงเสริม ใหอาจารยทําวิจัย โดยมีงบประมาณ
จากภายนอกมหาวิท ยาลัยเปนจํานวน 310,000 บาท และมีผ ลงานวิจัยเผยแพรร ะดับนานาชาติ
4 เรื่อง และระดับชาติ 2 เรื่อง
17. คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ไดจัด ทําโครงการดานบริก ารวิชาการ ตามที่ กําหนดไวใ น
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และตรงตามกับความตองการของชุมชนหรือหนวยงาน
18. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยไดจัดกิจกรรม
และโครงการอยางตอเนื่อง
19. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบูรณาการรายวิชาการตลาดของอาหาร กับการปลูกจิตสํานึก
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
20. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทําโครงการรวมพลคนพอเพียง ตามรอยพออยาง
พอเพียง
21. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เรื่องภูมิทัศน และ
สิ่งแวดลอมใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University
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22. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแกนักศึกษาและ
บุคลากร ใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
23. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในทุกกระบวนการบริหาร
24. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับดีมาก
 ขอเสนอแนะ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือองคการอื่นในตางประเทศ
และควรใชประโยชนจากเครือขายใหมากที่สุด
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรจัดโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อหารายไดเขาคณะ
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีก ารจัดแหลง เรียนรูสําหรับ ชุม ชนและจัดแหลง เรียนรู
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรสนับ สนุนและจัดหางบประมาณเพื่อใหอาจารยดําเนิ น
โครงการ/กิจกรรมการสรางและพัฒนาองคกรความรูในงานศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการแนะแนว และประชาสัมพันธห ลัก สูตรของคณะให
หลากหลายมากขึ้น
2.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะ จํานวน
16 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน ดังนี้
ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.08) ดานการบริห ารจัดการ
แผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ย ระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ดา นการบริห ารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ดานการปฏิบัติห นาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.65) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19)
2.3 การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 10 คน หรือรอยละ 62.50
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรี ย นการสอนระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.93) คะแนนเฉลี่ ย ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.52) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.07) คะแนนเฉลี่ ยดา น
การสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.13) คะแนนเฉลี่ยดาน
การสรางเครือขายความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.47)
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3. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ
 จุดเดน
1. คณะมีความโดดเดนในงานดานเซรามิกส มีทั้งอาจารยและนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ
2. มีการใหบริการวิชาการแกสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
3. หลักสูตรของคณะเปนที่ยอมรับของภาคเอกชน ทําใหบัณฑิตที่จบจากคณะมีงานทํา
4. มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชดํ า ริ
อยางเปนรูปธรรม
 ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบ มคอ. ปจจุบันมี 9 หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตร
ที่ยังไมเปนไปตามกรอบ มคอ.
2. ดําเนินการหาแนวทางในการเพิ่ม จํานวนนัก ศึก ษาในหลัก สูตรที่เ ปนจุดเนน เนื่องจาก
นักศึกษาปจจุบันลดลงและกระจายไปตามสาขาวิชาตางๆ มาก
3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสามารถ
สําเร็จตามเปาหมาย
3.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจํานวน
28 คน หรือรอยละ 75.68 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน
ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.96) ดานการบริหาร
จัด การแผนงานและงบประมาณไดค ะแนนเฉลี่ย ระดั บ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 3.11) ด า นการ
บริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.06) ดานการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญ ญัติ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดค ะแนนเฉลี่ยระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.43)
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.16)
3.3 การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 18 คน หรือรอยละ 66.67
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรียนการสอนระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่ง ประดิษฐและ
งานสรางสรรคระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.97) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับนอย
(คะแนนเฉลี่ย 2.58) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.63)
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.67) คะแนน
เฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.78)
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 2.47)
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4. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ
 จุดเดน
1. คณะไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
2. คณะเปดการเรียนการสอนอยางกวางขวางระดับปริญญาตรี 14 หลัก สูตร จัดการเรียน
การสอนทั้งภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน 1,964 คนและภาคพิเศษจํานวน 741 คน รวมทั้งสิ้น
2,705 คน ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยางหลากหลาย สําหรับ สาขาวิชาเดนที่มีนักศึกษา
เลือกเรียนมาก คือ รัฐประศาสนศาสตร สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา นิติศาสตร และศิลปกรรม
3. การพัฒนานักศึกษา คณะมีนโยบายแผนและแนวปฏิบัติอยางชัดเจนในการดูแลนักศึกษา
ระหวางเรียนใหใกลชิดมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่ส อดคลองกับความตองการของนัก ศึกษาทั้ง ดาน
สงเสริมการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและใหความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
4. คณะให ความสํ า คัญ ต อ การบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
การบริก ารวิชาการ 9 โครงการ ซึ่งคณะไดดําเนินโครงการบริก ารวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวน 14 โครงการ
5. คณะไดใหความสําคัญการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 9 โครงการ ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขม แข็ง
ใหกับชุมชน
6. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ 4.13 อยูในระดับความพึงพอใจมาก
 ขอเสนอแนะ
1. ดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ควรเพิ่มการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร การใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและภาษาเพื่อนบานในการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. คณะควรทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
3. คณะควรเรงปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. ใหครบทุกหลักสูตร
4. คณะควรเรงรัดใหอาจารยทําผลงานวิชาการ เพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
5. ควรมี ก ารพั ฒ นาอาจารย บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาในด า นภาษา และความเข า ใจใน
กลุมประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน และเตรียมสรางความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ นอกจากประชาคมอาเซียน
4.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจํานวน
46 คน หรือรอยละ 52.27 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี
5 ด าน ดั ง นี้ ดา นภาวะผูนํ าของคณบดี ได คะแนนเฉลี่ย ในระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 3.37)
ดานการบริ ห ารจัดการแผนงานและงบประมาณไดค ะแนนเฉลี่ ยระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.40)
ดานการบริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.55) ดานการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72)
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.53)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4.3 การประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 39 คน หรือรอยละ 48.75 ของ
จํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยดานการเรียน
การสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.58) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรคระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.05) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
3.27) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.25) คะแนนเฉลี่ยดาน
การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.51) คะแนนเฉลี่ย
ดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.23)
5. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
5.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ
 จุดเดน
1. การบริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมมี ค วามสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ทุ ก มิ ติ และสอดคล อ งกั บ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของแผนอยางเปนระบบ
3. มีการบูรณางานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
4. มีการบริหารจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรอยางเหมาะสม และมีประสิทธิผล สามารถ
ดํ า เนิ น งานได ค รบถ ว นตามเป า หมาย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช ง บประมาณเมื่ อ เที ย บกั บ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
5. มีความรวมมือกับ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาหลัก สูตรและการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ อยางสม่ําเสมอ
6. ใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
7. คณบดีมีความเปนผูนําสูง และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ มคอ. อยางครบถวน เนื่องจากยังมีอีก 7 หลักสูตร
จากทั้งหมด 11 หลักสูตรที่ยังไมเปนไปตามกรอบ มคอ.
2. ดําเนินการพัฒนาและเตรียมความพรอมคณะและบุคลากรสูประชาคมอาเซียน ใหมีความ
ชัดเจน
3. การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของคณะ
4. เพิ่มจํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 43 คน
หรือรอยละ 67.19 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน ดังนี้
ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ดานการบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สดุ (คะแนนเฉลี่ย 4.22) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34)
5.3 การประเมินผลงานคณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 33 คน หรือรอยละ 61.11
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรี ย นการสอนระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.02) คะแนนเฉลี่ ย ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.72) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.63) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.95) คะแนนเฉลี่ยดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96) คะแนนเฉลี่ยดานการ
สรางเครือขายความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80)
6. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ
 จุดเดน
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคณะที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ป พ.ศ. 2475 โดยเริ่มตน
มีฐานะเปนหมวดวิทยาศาสตร
2. คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ป ระสบการณ ใ นการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
3. คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน ในจํานวนนี้
มีผูจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 54 คน
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย จํานวน
1 คน รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน และ อาจารย จํานวน 53 คน
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10 สาขาวิชา
และระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบกลไกในการพัฒนา และบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มคอ. ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร
7. คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ด รั บ งบประมาณ/ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย
จากหนวยงานภายในและภายนอกเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,596,832.00 บาท
8. ไดมีก ารเผยแพรง านวิจัยเปนจํานวนมากและกวางขวางขึ้น โดยมีก ารเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 8 เรื่อง และระดับชาติ 4 เรื่อง
9. คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มี ผ ลการประเมิ นความพึง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่มีต อ
คุณภาพการจัดการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 และสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.10
10. คณะวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มีก ารสง เสริม กิจ กรรมพัฒ นานั ก ศึก ษาที่ส อดคลอ ง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจํานวน 51 โครงการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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11. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
12. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีร ะบบการประเมินผลการสอนของอาจารย และให
อาจารยนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน
13. คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโ ครงการบริการวิชาการตามที่กําหนดไว ในวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 โครงการ
14. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน
7 โครงการ
15. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการปรับ ปรุงบริเวณรอบอาคารเรื่องภูมิทัศน
และสิ่ง แวดลอมในคณะใหร าบรื่น จัดบรรยากาศการเรียนรูและเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี และจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ ดํา เนิน การใหเ ป นมหาวิ ท ยาลั ยสี เ ขีย ว ตามจุ ด เน น การขับ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย
คือ Green University
16. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัด
แหลงสนับสนุนและสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู
17. คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ก ารให บ ริ ก ารระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต
แกนักศึกษาและบุคลากร ใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
18. คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี โ ครงการที่ ส ง เสริ ม สื บ สานอั น เนื่ อ งมาจาก
แนวพระราชดําริ
 ขอเสนอแนะ
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการใหเพิ่ม
มากขึ้น
2. คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ควรมี ก ารจั ด แหล ง การเรี ย นรู ท างด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการสรางองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือ
ดานศิลปวัฒนธรรม
3. คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการอื่น
ในตางประเทศ และควรใชประโยชนจากเครือขายใหมากที่สุด
4. ควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะกับศิษยเกา ที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
6.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจํานวน
57 คน หรือรอยละ61.96 ของจํานวนกลุม ตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริห ารจัดการของคณบดี
5 ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.11) ดานการปฏิบัติห นาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.20)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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6.3 การประเมินผลงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 37 คน หรือรอยละ 52.86
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรี ย นการสอนระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.18) คะแนนเฉลี่ ย ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.60) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.61) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) คะแนนเฉลี่ยดานการ
สืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.73) คะแนนเฉลี่ยดานการ
สรางเครือขายความรวมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.30)
7. การวิเคราะหการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ
 จุดเดน
1. มีหลักสูตรที่หลากหลายและมีคณาจารยที่มีความพรอมสูง
2. มีกิจกรรมหลากหลายสนองความสนใจของคณาจารยไดดี
3. มีแผนกลยุทธ (ยุทธศาสตร) ที่ดีครอบคลุมประเด็นสําคัญของมหาวิทยาลัยในทุกดาน
4. มีความพยายามที่จะทําภารกิจใหครบถวนสมบูรณดี
 ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดกิจกรรมที่มีความโดดเดนและมีผลกระทบที่ชัดเจนตอสังคม
2. การบูรณาการการสอนกั บกิจกรรมตางๆ ยังไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะกิจกรรมวิจัย ควรให
นักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยบาง
3. ควรสงเสริมใหคณาจารยไดคิดและพัฒนากิจกรรมของตนเองใหเดนชัดขึ้น เชน การสราง
งานวิจัย การเขียนบทความตางๆ
4. ควรปรึกษาหารือกับคณาจารยในการสรางจุดเดนของวิทยาลัย
7.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจํานวน
15 คน หรือรอยละ 45.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี
5 ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.82) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) ดานการปฏิบัติห นาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.04)
7.3 การประเมินผลงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามบุ คลากรสายวิ ชาการในวิ ท ยาลั ย จํ านวน 8 คน หรื อร อยละ 40
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรี ย นการสอนระดั บ มากที่ สุ ด (คะแนนเฉลี่ ย 4.62) คะแนนเฉลี่ ย ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
และงานสรางสรรคระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย
4.35) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.59)
คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย
4.42) คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32)
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา
ตอการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
โรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู เ พชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุน ายน 2475 ป จ จุบั น คื อ เลขที่ 153
ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7 - 8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรกคืออาจารย
นิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียวเปนสีประจําโรงเรียน
เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค
สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา ทั้งแผนกฝกหัดครูและแผนกสามัญดวยดี
ตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน
72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในขณะนั้น
ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจัง หวัดปทุม ธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน)
จึงไดที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว ในพระบรมราชูปถัมภ
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย
ทรงเปดพระอนุส าวรียส มเด็จ พระราชปตุจ ฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีร าชสิรินธร
และพระราชทานพระราชทรัพ ย สว นพระองค จํ า นวน 1 แสนบาท ตั้ง เปน มูล นิ ธิส มเด็ จ เจา ฟ า
วไลยอลงกรณ
พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศคําวา ราชภัฏ คือ คนของพระราชา
24 มกราคม พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภั ฏ
เปนผลใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
6 มี น าคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญ าต ใหใช ตราพระราชลัญ จกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนตรา
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สัญ ลัก ษณ ป ระจํ าสถาบัน ราชภั ฏ นับ เป นพระมหากรุณ าธิ คุณ ลน เกลา ลน กระหมอ มหาที่ สุด มิไ ด
แกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วาง
พวงมาลาพระอนุส าวรียฯ และทรงเปดอาคารฝ ก ประสบการณ วิชาชี พ คือ อาคารสมเด็จ เจาฟ า
วไลยอลงกรณ
ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทรเสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย ฯ ทรงเป ดอาคาร 100 ป สมเด็จ พระศรีนครินทร
และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พุ ท ธศั ก ราช 2547 และได
ประกาศในพระราชกิจ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ 14 มิ ถุ นายน พุท ธศั ก ราช 2547 ยัง ผลใหส ถาบั น
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ถ
มติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร 3 งาน
19 ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร
2 งาน 91 ตารางวา ตั้ง อยู เ ลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
1.1.1 การแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีสวนราชการตางๆ ดังนี้
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. คณะครุศาสตร
7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. คณะวิทยาการจัดการ
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9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายในโดยมติสภามหาวิทยาลัย
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. สํานักศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงานวิเทศสัมพันธ
4. สํานักสิทธิประโยชน
5. สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
6. สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
7. บัณฑิตวิทยาลัย
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9. ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
10. ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
11. โรงเรียนสาธิต
1.1.2 ปรัชญา
วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี
1.1.3 วิสัยทัศน
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ จังหวัดปทุ มธานี เปนสถาบั น
อุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
1.1.4 พันธกิจ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ มีภาระหน าที่ในการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสราง
พลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริญ กาวหนาอยางมั่น คงและยั่ง ยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุง รัก ษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดํา เนินงานเพื่อใหบ รรลุวัตถุป ระสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนด
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
1. แสวงหาความจริง เพื่อสูความเปน เลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภู มิปญ ญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล
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2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชว ยเหลือเกื้อกูล กัน ระหวางมหาวิท ยาลัย ชุม ชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีส มัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.1.5 วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต
2. เพื่อวิจัยสรางองคความรู
3. เพื่อบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี
4. เพื่อเผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1.6 เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 สรางสรรคงานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม เพื่อรับใชสังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 2 บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตรและศิลป เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
เปาประสงคที่ 3 เปนองคก ารที่มีธรรมาภิ บ าลในการบริห ารงานยึดหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการแหงการเรียนรู
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1.1.7 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ
กลยุทธการดําเนินงาน
 การสรางเครื อขา ยความร วมมื อในการจัดการศึ ก ษาการวิจัย และพัฒ นา
นวัตกรรม การใหบริการวิชาการ เผยแพรทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 การแสวงหา และสรา งสัม พัน ธอั นดี กับ องคก รเครือ ขา ย ทั้ง ภายในและ
ตางประเทศ
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัย
อาจารย กับหนวยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
กลยุทธการดําเนินงาน
 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ประเทศ และประชาคมอาเซียน
 เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาใหแกผูเรียน
 ประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางเครือขายการรับนักศึกษา
 สงเสริมใหมีการสรางความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย
 กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหไดตาม
เกณฑที่กําหนด
 การสงเสริมใหอาจารย นักศึกษามีการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติแกปญหา
จริงในสถานประกอบการและชุมชน
 สงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย
 การจัดกิจกรรมอนุรักษ ธํารงไวและสืบทอดเอกลักษณความเปนไทย
 พัฒนาภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการบริการ
วิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธการดําเนินงาน
 จัดตั้งศูนยการเรียนรูของศาสตรตางๆ ในแตละคณะ ที่มีหลักสูตรการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสรางสรรค
 สงเสริม พัฒนาครู และผูบริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูปการเรียนรู
 สนับสนุนงานบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยบูรณาการ
การเรียนการสอน
 สงเสริมภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมรวมกับชุมชนทองถิ่น
 ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและสรางการรับรูถึงศักยภาพและผลงานทาง
วิชาการของทุกหนวยงาน
 พัฒ นาตอยอด สรางมูล คาเพิ่ม ของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิง
พัฒนา
 จัดการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
 สงเสริมการวิจัยแบบมีสวนรวมตามประเด็นสถานการณ ที่อยูในความสนใจ
ของชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งนําผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และการใชประเด็นปญหาในชุมชนเปนฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
ยุทธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
กลยุทธการดําเนินงาน
 การสนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
และการเขาสูตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน
 การสรางจรรยาบรรณ วัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษา
ใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจําป และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัตงิ านอยางเปนรูปธรรม
 การจัดการกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทํางานและการถายทอดประสบการณระหวางบุคลากร และเครือขายพันธมิตรในการจัดการศึกษา
 การพัฒนานวัตกรรมการทํางานตามภารกิจหนาที่และนวัตกรรมการบริหาร
คุณภาพ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ยุทธศาสตรที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธการดําเนินงาน
 การปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและการสรางเสริมธรรมาภิบาล
 การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการตามแนวทางการบริ ห ารยุท ธศาสตรและ
การพัฒนาระบบคุณภาพ
 การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคการแหงการเรียนรู
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
ความรูภายในมหาวิทยาลัย
 การเสริม สรางความมั่นคงของเงินคงคลัง และเพิ่ม รายไดจากแหลง รายได
จากสินทรัพยที่มีอยูของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 4.3 พัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธการดําเนินงาน
 การปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิทัศน ภายในใหเปนมหาวิท ยาลัย
สีเขียว และเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ
 การพัฒนาองคกรตัวอยางแหงความพอเพียง
 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่น เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรและนักศึกษา
1.1.8 อัตลักษณ
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
1.1.9 เอกลักษณ
เปนสถาบันทีน่ อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.10 คานิยมหลัก
V : Visionary เปนผูร อบรู
A : Activeness ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค
L : Like and learn สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
A : Adaptive ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สรางผลงานเปนทีป่ ระจักษ
A : Acceptance and Friendliness เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร
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ขอมูลดานสารสนเทศ
ตารางที่ 1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ประเภท
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวมทั้งหมด
ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

จํานวน (คน)
381
493
874

ตารางที่ 1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภท และหนวยงาน
ประเภท
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนวยงาน

ขาราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย
ประจําตาม
สัญญาจาง

17
22
33
16
28
12

16
40
31
15
21
4
28
11
6
39
211

8
11
6
1
1

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
โรงเรียนสาธิต
รวม

128

2
3
5
5
42

รวม
41
73
70
32
50
16
30
14
11
44
381

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ และหนวยงาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

รวม
ทั้งหมด
41
73
70
32
50
16
30
14

ตรี
5

1

คุณวุฒิ
โท
25
60
54
27
37
11
11
12

เอก
16
8
16
5
12
5
19
2

ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
10
2
10
2
14
2
1
7
3
19
2
7
3
2
1
3
1

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 1.3 (ตอ)
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
9
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
10 โรงเรียนสาธิต
รวม

รวม
ทั้งหมด

ตรี

11
44
381

35
41

คุณวุฒิ
โท
10
9
256

เอก
1
84

ตําแหนงทางวิชาการ
ศ.
รศ.
ผศ.
1
16

70

4

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสถานภาพ และหนวยงาน
สถานภาพ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานอธิการบดี
7.1 กองกลาง
7.2 กองนโยบายและแผน
7.3 กองพัฒนานักศึกษา
7.4 สํานักศิลปวัฒนธรรม
หนวยตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สํานักสิทธิประโยชน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
งานวิชาศึกษาทั่วไป

ขาราช
การ

ลูกจาง
ประจํา

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
1

1
1
1
1

พนักงาน
ราชการ

1
1
19

8

1

4
1
1
1

2

7

1

2

1

1
1

พนักงาน
มหา
วิทยาลัย

เจาหนาที่
ประจํา
ตาม
สัญญา
จาง

ลูกจาง
ชั่วคราว

5
7
13
8
8
4

2
3
6

2

7
6
9
6
10
5

29
6
8
3
3
4
7
4
20
20
5
7
8
2

5

62

1

3

10
2
2

2
2
37
4
4
2

2
16

2
10

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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รวม
16
19
30
15
20
13
1
124
7
15
3
3
6
14
8
60
26
6
21
26
3
2
20
3
3
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ตารางที่ 1.4 (ตอ)
สถานภาพ
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

22
23
24

งานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิต
รวม

ขาราช
การ

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

1
15

1
41

17

พนักงาน
มหา
วิทยาลัย

เจาหนาที่
ประจํา
ตาม
สัญญา
จาง

1
2
11
199

1
2
44

ลูกจาง
ชั่วคราว

10
177

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิ และหนวยงาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานอธิการบดี
7.1 กองกลาง
7.2 กองนโยบายและแผน
7.3 กองพัฒนานักศึกษา
7.4 สํานักศิลปวัฒนธรรม
หนวยตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สํานักสิทธิประโยชน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ต่ํากวา
ป.ตรี
8
8
9
6
10
6

ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
5
10
16
8
9
6

ป.เอก

3
1
5
1
1
1
1

73
3

1
1
39
6
7
16

36
4
6
2
2
2
10
5
18
16
3
14
9
2
1
16

15
3
6
1
1
4
3
2
3
4
3
1
1
1
4

รวม
16
19
30
15
20
13
1
124
7
15
3
3
6
14
8
60
26
6
21
26
3
2
20

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รวม
2
3
24
493

11

ตารางที่ 1.5 (ตอ)
ลําดับ
ที่
20
21
22
23
24

ต่ํากวา
ป.ตรี

หนวยงาน
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิต
รวม

19
212

ระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
3
2
2
3
5
215

ป.เอก

รวม

1

3
3
2
3
24
493

1

65

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1.6 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2555
คณะ / วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลําดับ
ที่

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ป)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
- แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
2
อิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีบัณฑิต
3
เทคโนโลยีเซรามิกส
4
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5
เทคโนโลยีวิศวกรรม
- เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
- เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6
วิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต
7
วิศวกรรมอัตโนมัติ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

12

ตารางที่ 1.6 (ตอ)
คณะ / วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร

ลําดับ
ที่

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
8
เทคโนโลยีชีวภาพ
9
วิทยาศาสตรความปลอดภัย
10 คณิตศาสตรประยุกต
11 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
12 วิทยาการคอมพิวเตอร
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 คหกรรมศาสตร
15 วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
16 เคมีอุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
17 สาธารณสุขศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
18 วิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
19 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
20 เทคโนโลยีการผลิตพืช
21 เทคโนโลยีการผลิตสัตว
22 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
23 เกษตรศาสตร
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาสัตวศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
24 เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ครุศาสตรบัณฑิต
25 ภาษาอังกฤษ
26 คณิตศาสตร
27 วิทยาศาสตร
28 การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
29 การบริหารการศึกษา
30 หลักสูตรและการสอน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

13

ตารางที่ 1.6 (ตอ)
คณะ / วิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ลําดับ
ที่

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
31 การบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
32 หลักสูตรและการสอน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
33 นิเทศศาสตร
34 การจัดการทองเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต
35 การจัดการทั่วไป
36 การบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
- แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
37 เศรษฐศาสตรธุรกิจ
38 การจัดการธุรกิจคาปลีก
39 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
บัญชีบัณฑิต
40 การบัญชี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
41 เศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
42 นิเทศศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
43 บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
44 ดนตรีสากล
45 ศิลปะการแสดง
46 ภาษาอังกฤษ
47 ศิลปกรรม
48 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 1.6 (ตอ)
คณะ / วิทยาลัย

ลําดับ
ที่

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

49
50

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและทองถิ่น
- แขนงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
51 สารสนเทศศาสตร
52 จิตวิทยา
53 การพัฒนาชุมชน
54 นาฏศิลปและการละคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
55 รัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต
56 นิติศาสตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
57 ทัศนศิลป
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
58 การปกครองทองถิ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต
59 การจัดการการบิน
60 การบริการในอุตสาหกรรมการบิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
61 สิ่งแวดลอมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
62 รัฐประศาสนศาสตร
63 การจัดการเพื่อความมั่นคง
64 การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
65 การจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ
66 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
67 สิ่งแวดลอมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
68 รัฐประศาสนศาสตร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 1.6 (ตอ)
คณะ / วิทยาลัย

ลําดับ
ที่

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด
ชื่อปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
69 บริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
70 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
71 สิ่งแวดลอมศึกษา

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1.7 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ภาคปกติ - ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2555
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
รวมทั้งหมด

ปริญญาตรี
ปกติ
พิเศษ
1,982
1,964
741
997
162
170
540
224
2,042 2,386
191
229
7,886 3,742
11,628

ปริญญาโท
ปกติ
พิเศษ
636
8

ปริญญาเอก
ปกติ
พิเศษ
43
129

รวมทั้งหมด
2,790
2,705
1,191
191
764
4,694
1,510
13,845
13,845

24
21

266
790
8
1,737
1,745

5
48

295
424
472

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1.8 จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2554
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
รวมทั้งหมด

ป.ตรี
60
65
97
9
47
273
21
572

ภาคปกติ
ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี
25
22
209
984
82
1,322

572

ภาคพิเศษ
ป.โท
12

ป.เอก
4

1
5
32
59
109
1,447

12
16

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

16

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายได
จํานวน 622,876,500 บาท แบง เปนงบประมาณแผนดิน 261,876,500 บาท งบประมาณรายได
361,000,000 บาท ดังรายละเอียดแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1.9 แสดงขอมูลงบประมาณรายจายจําแนกตามประเภทงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
งบประมาณแผนดิน
261,876,500
งบประมาณรายได
361,000,000
รวม
622,876,500
ตารางที่ 1.10 แสดงงบประมาณรายจายจําแนกผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)
ผลผลิต
งบประมาณ (บาท)
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
107,182,700
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
430,867,700
ผลงานการใหบริการวิชาการ
30,621,200
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1,035,000
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
21,019,600
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
31,742,300
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา
408,000
รวม
622,876,500
ตารางที่ 1.11 แสดงงบประมาณรายจายจําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
138,587,300
งบดําเนินงาน
134,282,900
งบลงทุน
35,849,200
งบอุดหนุน
165,641,700
รายจายอื่น
148,515,400
รวม
622,876,500

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายไดงบประมาณแผนดิน
รายไดการจั ดการศึกษา
รายไดท ุ นอุดหนุนการวิจัย จากภายนอก
รายไดเงินอุดหนุนการให บริการวิชาการ
รายไดการจั ดการสิทธิประโยชน
กองทุ นพัฒนาบุ คลากร
กองทุ นวิจั ย
กองทุ นพัฒนานักศึกษา

แหลงรายได/กองทุ น

303,450,000
232,360,000
10,000,000
20,000,000
38,000,000
12,600,000
5,040,000
2,000,000
623,450,000
275,000,000
15,000,000
25,000,000
46,000,000

385,625,300

344,568,174
15,000,000
25,000,000
46,000,000

430,568,174

261,876,500
252,750,000
15,000,000
25,000,000
46,000,000
13,750,000
5,500,000
3,000,000
622,876,500

งบประมาณรายได ที่ ข อตั้ง งบประมาณที่ ไดจัดสรรป
งบประมาณที่ ไดรับ ป
ประมาณการรายไดป  2555
ป พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
2554
หมายเหตุ

42.04
40.58 กันเงินที่ เหลือไวเป นเงินทุ นสํารองเพื่อการพัฒนา20 %
2.41 จั ดสรรรายไดเขากองทุ นพัฒนาการวิจั ย 10%
4.01 จั ดสรรรายไดเขากองทุ นพัฒนาการบริการวิชาการไมเกิน10%
7.39 จั ดสรรตามรายไดรายจ ายจริงและนําเงินรายไดเหนือรายจ ายเขากองทุ น20%
2.21 จั ดตามระเบี ยบกองทุ นพัฒนาบุ คลากร5% ของรายไดจั ด ก.ศ.
0.88 จั ดสรรตามระเบี ย บกองทุ นวิจั ย2 % ของรายไดจั ด ก.ศ.
0.48 จั ดสรรตามระเบี ย บกองทุ นพัฒนานักศึกษา
100.00

รอยละของ
งบประมาณรวม

ตารางที่ 1.12 ตารางแสดงรายละเอียดประมาณการรายไดและงบประมาณรายไดที่จัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

3,308,044.00

1,977,521.00

1,800,473.00

910,735.00

434,710.00

คณะวิทยาการจั ดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บั ณฑิตวิทยาลัย

25,000.00
25,000.00

1,110,000.00

5,354,600.00

943,800.00

505,000.00

755,000.00

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบั นวิจัยและพัฒนา

สนง.การศึกษาพื้นฐาน EG

สํานักมาตรฐานและจั ดการคุณภาพ

สํานักศิลปวัฒนธรรม
325,000.00

25,000.00

-

25,000.00

1,701,200.00

สํานักสงเสริมการเรียนรู

6,323,430.00

953,800.00

-

25,000.00

25,000.00

-

25,000.00

25,000.00

25,000.00

726,570.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

บ.กศ.

สํานักสงเสริมและงานทะเบี ยน

-

765,789.00

วิทยาลัยอุษาคเนย (ศูนยสระแกว)

โครงการ Executive

997,598.00

วิทยาลัยการจั ดการฯ (ศูนยกทม.)

-

2,446,388.00

วิทยาลัยนวัตกรรมการจั ดการ

2,280,781.00

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

แผ น ดิน

คณะครุศาสตร

หนวยงาน

15,000.00

265,000.00

1,015,000.00

5,530,000.00

4,171,831.00

35,000.00

47,005,000.00

500,000.00

1,509,880.00

1,618,760.00

52,400,000.00

495,000.00

936,965.00

1,860,745.00

2,215,830.00

3,248,615.00

2,663,605.00

1,900,005.00

กศ.ปช.

งบประมาณที่จัดสรร ประจําปงบประมาณ พศ. 2555

1,095,000.00

795,000.00

1,958,800.00

10,909,600.00

5,306,831.00

1,761,200.00

54,282,230.00

500,000.00

2,300,669.00

2,641,358.00

52,400,000.00

954,710.00

1,872,700.00

3,686,218.00

4,919,921.00

6,581,659.00

5,134,993.00

4,205,786.00

รวม

691,000.00

360,226.00

613,165.10

3,787,630.80

1,098,122.90

1,044,590.75

953,433.03

-

584,144.00

908,353.07

-

310,005.88

910,672.80

1,754,116.21

1,924,900.20

3,272,967.40

2,137,000.27

2,237,709.43

แผน ดิน

91.52

71.33

64.97

70.74

98.93

61.40

99.96

-

76.28

91.05

0.00

71.31

99.99

97.43

97.34

98.94

87.35

98.11

รอยละเบิกจาย

รอยละเบิกจาย

90,705.26

-

-

15,924.81

11,098.55

8,005.74

4,676,783.39

-

23,967.05

24,684.86

-

24,951.47

23,350.97

24,567.68

571,302.79

24,618.86

24,079.65

27.91

-

-

63.70

44.39

32.02

73.96

-

95.87

98.74

-

99.81

93.40

98.27

78.63

98.48

96.32

24,999.02 100.00

บ.กศ.

-

230,111.00

830,112.94

2,674,578.14

4,151,303.80

23,782.00

29,373,365.65

499,985.66

1,218,339.24

1,313,756.15

49,826,145.27

346,168.90

923,832.30

1,374,568.98

1,601,099.18

2,879,009.70

1,873,111.45

1,876,871.45

กศ.ปช.

-

86.83

81.78

48.36

99.51

67.95

62.49

100.00

80.69

81.16

95.09

69.93

98.60

73.87

72.26

88.62

70.32

98.78

รอยละเบิกจาย

งบประมาณเบิก-ใช ประจําปงบประมาณ พศ. 2555

781,705.26

590,337.00

1,443,278.04

6,478,133.75

5,260,525.25

1,076,378.49

35,003,582.07

499,985.66

1,826,450.29

2,246,794.08

49,826,145.27

681,126.25

1,857,856.07

3,153,252.87

4,097,302.17

6,176,595.96

4,034,191.37

4,139,579.90

รวม

สรุปการใชงบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 กั นยายน พ.ศ. 2555 )

ตารางที่ 1.13 แสดงรายละเอียดการเบิกใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

71.39

74.26

73.68

59.38

99.13

61.12

64.48

100.00

79.39

85.06

95.09

71.34

99.21

85.54

83.28

93.85

78.56

98.43

รอยละเบิกจาย

64,000.00

144,774.00

330,634.90

1,566,969.20

11,877.10

656,609.25

366.97

-

181,645.00

89,244.93

-

124,704.12

62.20

46,356.79

52,620.80

35,076.60

309,387.73

43,071.57

แผ น ดิน
0.98

234,294.74

25,000.00

-

9,075.19

13,901.45

16,994.26

1,646,646.61

-

1,032.95

315.14

-

48.53

1,649.03

432.32

155,267.21

381.14

920.35

บ.กศ.

15,000.00

34,889.00

184,887.06

2,855,421.86

20,527.20

11,218.00

17,631,634.35

14.34

291,540.76

305,003.85

2,573,854.73

148,831.10

13,132.70

486,176.02

614,730.82

369,605.30

790,493.55

23,133.55

กศ.ปช.

313,294.74

204,663.00

515,521.96

4,431,466.25

46,305.75

684,821.51

19,278,647.93

14.34

474,218.71

394,563.92

2,573,854.73

273,583.75

14,843.93

532,965.13

822,618.83

405,063.04

1,100,801.63

66,206.10

รวม

จํานวนยอดเงินคงเหลื อ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

32,150,300.00

115,000.00

345,000.00

1,787,000.00

1,010,000.00

-

2,540,000.00

6,210,000.00

37,350,769.00

94,470,856.00

รวม

199,590,900.00

536,876,500.00

536,876,500.00

*86,000,000 *ไมนับรวมอยูในงบจัดสรร

275,000,000.00

งบรายไดท ี่คาดการณ

-

65,000.00

295,000.00

35,000.00

1,010,000.00

-

2,515,000.00

95,000.00

27,158,764.00

29,280,000.00

กศ.ปช.

154,680,523.64

4,133,634.62

49,752.86

49,630.62

1,751,959.44

-

-

285,000.00

1,479,435.00

51,284,403.17

แผ นดิน

87,160,000.00 187,840,000.00 536,876,500.00 236,302,377.19

จัดสรรงบรายได

รวมทั้งสิ้น

32,000,000.00

261,876,500.00

261,876,500.00

สวนกลาง (ดานบุ คลากร)

26,800,000.00

-

-

-

-

-

25,000.00

5,725,000.00

8,025,000.00

6,910,000.00

บ.กศ.

จัดสรรงบแผ นดิน

167,590,900.00

โรงเรียนสาธิต : รสธ.

หมายเหตุ

50,000.00

5,350,300.00

หนวยตรวจสอบภายใน

50,000.00

ศูนยภาษา

1,752,000.00

-

สํานักงานวิเทศสัมพันธ

ศูนยวิทยาศาสตร

-

สํานักสิทธิประโยชน

390,000.00

กองพัฒนานักศึกษา

-

2,167,005.00

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

58,280,856.00

กองนโยบายและแผน

แผ น ดิน

24,457,076.62

20,006,311.24

-

-

-

-

10,974.99

2,344,885.09

643,284.45

3,704,382.82

บ.กศ.

76.43

74.65

-

-

-

-

-

43.90

40.96

8.02

53.61

รอยละเบิกจาย

90.23 56,735,955.31 65.09

92.30

77.26

99.51

99.26

100.00

-

-

-

73.08

68.27

88.00

รอยละเบิกจาย

149,168,027.15

-

-

49,281.00

115,304.50

33,870.00

899,500.88

1,837,197.32

16,840.00

22,601,170.82

22,598,720.82

กศ.ปช.

79.41

-

-

75.82

39.09

96.77

89.06

-

73.05

17.73

83.22

77.18

รอยละเบิกจาย

งบประมาณเบิก-ใช ประจําปงบประมาณ พศ. 2555

442,206,359.65

179,137,600.26

24,139,945.86

99,033.86

164,935.12

1,785,829.44

899,500.88

-

1,848,172.31

2,646,725.09

24,723,890.27

77,587,506.81

รวม

สรุปการใชงบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 กั นยายน พ.ศ. 2555 )

ตารางที่ 1.13 (ตอ)

งบประมาณที่จัด สรร ประจําปงบประมาณ พศ. 2555

สํานักงานอธิการบดี : สนอ.

หนวยงาน

ตารางที่ 1.13 (ตอ)

12,910,376.36

1,216,665.38

247.14

369.38

40.56

-

-

-

105,000.00

687,570.00

6,996,452.83

แผ นดิน

7,542,923.38

6,793,688.76

-

-

-

-

-

14,025.01

3,380,114.91

7,381,715.55

3,205,617.18

บ.กศ.

-

-

15,719.00

179,695.50

1,130.00

110,499.12

-

677,802.68

78,160.00

4,557,593.18

6,681,279.18

กศ.ปช.

20,453,299.74

8,010,354.14

15,966.14

180,064.88

1,170.56

110,499.12

-

691,827.69

3,563,274.91

12,626,878.73

16,883,349.19

รวม

82.37 25,574,122.81 30,424,044.69 38,671,972.85 94,670,140.35

89.75

75.08

86.12

47.81

99.93

89.06

0.00

72.76

42.62

66.19

82.13

รอยละเบิกจาย

จํานวนยอดเงินคงเหลื อ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 1.14 ตารางแสดงประมาณการรายได และผลการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

20

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภท
รายไดจากการวิจัย
รายไดจากการใหบริการวิชาการ
รายไดจากการจัดการสิทธิประโยชน
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ
15,000,000.00
25,000,000.00
46,000,000.00
86,000,000.00

รายไดรับจริง
1,097,876.00
29,404,861.00
38,621,648.00
69,124,385.00

รอยละ
7.32
117.62
83.96
80.38

ตารางที่ 1.15 ตารางแสดงประมาณการรายไดและรายรับ จากการวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

21

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

22

1.2 ความเปนมาของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ
และคณบดี
สืบเนื่องจากขอกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 วาดวย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่ประกอบไปดวย 2 มาตรา คือ มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย ประกอบไปดวย ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิท ยาลัย และมาตรา 50 ใหค ณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี อํ านาจหน า ที่ ในการตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพ ประสิท ธิ ผ ล
การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย โดยจะตอง
1. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
โดยรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และ
คณบดี ประกอบการประเมินผลงาน
2. มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี
คณะ และคณบดี พรอมเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทุกป
นอกจากนี้ การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2545
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยังไดกําหนดให
สวนราชการปรับระบบการบริหารจัดการใหเปนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยสวน
ราชการตางๆ จะตองทําการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสวนราชการ
อันประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานหลัก และกลยุทธการดําเนินงานไวลวงหนาอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ในการ
ดําเนินการตามกรอบแนวทางขางตน หนวยงาน สวนราชการจะตองนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลง
ตอรัฐสภา รวมทั้งนําประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงที่สังกัด ที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจในความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอใหหนวยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนที่จะนํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการในแตละรอบปมากําหนดเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป เพื่อขอตั้งหรือจัดสรรงบประมาณที่ไดรับและดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่กําหนดไว รวมทั้งจัดใหมีการบริหารผลการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนงานที่กําหนด
ในแตล ะปที่ผานมา มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ ไดมีก าร
ดํ า เนิ น งานภายใต ป รั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ที่ ว า
“วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดวยเทคโนโลยี” โดยถือวาเปนการขับเคลื่อน
มหาวิท ยาลัย แหง นี้ ใ หเ ป น ความหวั ง ของสัง คม โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ชุ ม ชนและทอ งถิ่น ที่ ต องการ
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ที่จะเสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดินฟนฟูห ลัง การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิล ปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนา
อย า งมั่ ง คงยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดพัฒนาเทคโนโลยี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ผลิ ต ครู แ ละส ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู ตามเจตนารมณ ต ามมาตรา 7
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดเปนเครื่องมือทางการบริหาร
อยางหนึ่งสําหรับองคกร ที่จะสะทอนภาพของการพัฒนา การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองคกร
ของทีมผูบริหาร ภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น จํ า เป น ต อ งเชื่ อ มโยงผลงานของคณะและหน ว ยงานสนั บ สนุ น
บางหน ว ยงานมาเป น ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ บ ง ชี้ ผ ลสํ า เร็ จ ของงานโดยรวม รวมทั้ ง สร า งการมี ส ว นร ว ม
จากบุคคลากรภายในองคกรที่มมี ุมมองตอมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการ
เชื่อมโยง และสะทอนใหเห็นผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จ
และขอเสนอแนะที่ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ตั้งไว
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะต อ งสามารถปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค สอดรั บ กั บ ธรรมาภิ บ าลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และอธิก ารบดี โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา18(2) มาตรา 94 และ มาตรา 50 แหง
พระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติส ภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใหได
ขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป
1.2.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะ
2. เพื่อประเมินบทบาทหนาที่ของอธิการบดี คณบดี ในการดําเนินงานตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อประเมินบทบาทหนาที่ของคณบดีในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะ
1.2.2 ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในครั้งนี้ ไดดําเนินการขึ้นภายใตขอกําหนด
ของพระราชบั ญญั ติ ม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 จึ ง ไดกํ าหนดประเด็น ในการประเมิ นโดย
แยกออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประกอบดวยประเด็นการประเมิน
8 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค
มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
สวนที่ 2 การประเมินคณะ และคณบดี ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 8 มิติ
ดังนี้
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
มิติที่ 5
มิติที่ 6
มิติที่ 7
มิติที่ 8

ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานการบริหารจัดการ
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานการสรางเครือขายความรวมมือ

1.2.3 รูปแบบการประเมิน
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี เพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับ
สัม ฤทธิผ ลของการดําเนินงาน และจุดแข็ง และโอกาสในการปรับ ปรุง การดําเนินตามพันธกิจ แหง
พระราชบั ญ ญัติ ม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 จะดํา เนิน โดยใชรูป แบบการประเมิน แบบการ
ประเมินผล ผลสรุป (Summative Evaluation) ของผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา
โดยเปนการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานในภาพรวมใน 2 สวน คือ
1. การประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี ในฐานะผู บ ริ ห ารองค ก ร
โดยพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรทั้งสวนของผลสัมฤทธิ์ภายในและภายนอก
2. การประเมินผลงานของคณะ และคณบดี ในฐานะองคกรภายใตโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
1.2.4 วิธีการในการประเมิน
1. คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
อธิการบดี และคณบดี ประชุมคณะกรรมการจัดทํากรอบการประเมิน จัดทําเครื่องมือและกําหนด
ขั้นตอน กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
2. คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
อธิก ารบดี และคณบดี แตง ตั้ง คณะอนุก รรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3. วิธปี ระเมินใชวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
อธิการบดี และคณบดี ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลเพิ่มเติมดวยแบบสอบถามจากอาจารย บุคลากร
และการสั ม ภาษณ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย อาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น ศิ ษ ย เ ก า
และผูใชบัณฑิต
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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5. คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
อธิการบดี และคณบดี ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
6. คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
อธิก ารบดี และคณบดี นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย
อธิการบดี และคณบดี ตอสภามหาวิทยาลัย
1.2.5 เครื่องมือในการประเมิน
1. การวิ เ คราะห เ อกสารที่เ กี่ ยวข องกั บ การดําเนินงานของมหาวิ ท ยาลัย ไดแ ก
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป รายงานการประเมินคุณภาพจากองคก รภายนอก รายงาน
ประจําป รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร ฯลฯ
2. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ อธิการบดี คณะ และคณบดี
3. แบบสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4. แบบสัม ภาษณ ผูบ ริห าร และหัวหนาหนวยงานภายในมหาวิท ยาลัย รวมทั้ ง
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต
1.2.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ
2. ไดขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะ
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บทที่ 2
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 คณะอนุก รรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไดร วบรวม
ขอมูลจากเอกสาร ไดแก รายงานการประเมินตนเองของมหาวิท ยาลัยและหนวยงานตางๆ ขอมูล
สารสนเทศมหาวิทยาลัย ฯลฯ และผลการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ผูแทนคณาจารย
ผูแทนบุคลากร ผูแทนนักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลในครั้งนี้ ไดแบงออกเปน 8 มิติ ไดแก มิติดานการเรียนการสอน มิติดานการวิจัย
สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค มิติดานการบริการวิชาการ มิติดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติดานการบริหาร
จัดการและงบประมาณ มิติดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติดานการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ มิติดานการสรางเครือขายความรวมมือ และการเขาสูประชาคมอาเซียน
คณะกรรมการไดประเมินตามมิติทั้ง 8 มิติ ผลการประเมินมีดังนี้

มิติที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
1. จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนใน 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 13,845 คน โดยมีนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน 7,886 คน ปริญญาโท
จํานวน 8 คนปริญญาเอกจํานวน 48 คน นักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีมีจํานวน 3,742 คน
ปริญ ญาโทจํานวน 1,737 คน และปริญ ญาเอกจํานวน 424 คน รายละเอียดจํานวนนัก ศึก ษา
แยกรายคณะ/วิทยาลัย แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษปการศึกษา 2555
ภาคปกติ
ลําดับ
คณะ/วิทยาลัย
ทั้งหมด
ที่
ตรี
โท
เอก
รวม
ตรี
1
คณะครุศาสตร
2,790
1,982
43 2,025
2
คณะมนุษยศาสตรและ
2,705
1,964
1,964 741
สังคมศาสตร
3
คณะวิทยาศาสตรและ
1,191
997
8
1,005 162
เทคโนโลยี
4
คณะเทคโนโลยี
191
170
170
การเกษตร
5
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
764
540
540 224
6
คณะวิทยาการจัดการ
4,694
2,042
2,042 2,386
7
วิทยาลัยนวัตกรรม
1,510
191
5
196 229
การจัดการ
รวมทั้งสิ้น
13,845 7,886
8
48 7,942 3,742
หมายเหตุ รวมนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานครและศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ภาคพิเศษ
โท
เอก
636
129

รวม
765
741

24

186

21

21

266
790

295

224
2,652
1,314

1,737

424

5,903
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2. จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้นจํานวน 381 คน โดยมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี
41 คน ระดับปริญญาโท 256 คน ระดับปริญญาเอก 84 คน และมีบุคคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 70 คน รองศาสตราจารย 16 คน และศาสตราจารย 4 คน
รายละเอียดแยกตามหนวยงาน แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
โรงเรียนสาธิต
รวม
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555
ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

จํานวน
ทั้งหมด
41
73
70
32
50
16
30
14
11
44
381

ตรี
5
1

35
41

คุณวุฒิ
โท เอก
25
60
54
27
37
11
11
12
10
9
256

16
8
16
5
12
5
19
2
1
84

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
10
2
10
2
14
2
1
7
3
19
2
7
3
2
1
3
1

70

1
16

4

3. การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
มหาวิท ยาลัย มีก ารจัดการเรียนการสอนใน 6 คณะ และ 1 วิท ยาลัยคือ คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิ ท ยาการจั ดการ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร และวิท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ดการ โดยใน
ปการศึกษา 2555 มีการจัดการเรียนการสอนจํานวนทั้ง สิ้น 71 หลักสูตร โดยแบง เปนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี 54 หลักสูตร ปริญญาโท 11 หลักสูตร และปริญญาเอก 6 หลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรของแตละคณะ/วิทยาลัยแสดงดังตารางที่ 2.3
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปด/ปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ป พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง)
3.1 ระบบและกลไกการเปดหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
(1) มีก ารสํารวจและวิเ คราะหความตองการใชบัณฑิตในหลัก สูตรสาขาวิชาตางๆ
และวิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรกอนนําไปกําหนดเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต
(2) มีก ารจัดทําโครงการพัฒ นาหลัก สูตรทั้ง ในรูป แบบหลัก สูตรใหมและหลัก สูตร
ปรับปรุง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิภายนอก และถาเปน
หลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพตองเชิญตัวแทนจากองคกรวิชาชีพรวมเปนคณะกรรมการ
(3) มีก ารวิพากษหลัก สูตร โดยเชิญ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเ กา ผูใชบัณฑิต
และคณาจารยของมหาวิทยาลัย
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(4) มีก ารนํา เสนอเพื่ อขออนุมั ติห ลั ก สูต รจากสภาวิช าการและสภามหาวิท ยาลั ย
ซึ่งเมื่อสภาอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอหลักสูตรตอ สกอ. เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
(5) มหาวิทยาลัยดําเนินการเปดสอนหลักสูตรหลังจาก สกอ. รับทราบและใหความ
เห็นชอบแลว
3.2 ระบบและกลไกการปดหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
(1) มีก ารสํา รวจ วิ เ คราะห และประเมิ นผลการดํา เนิ นงานของหลัก สู ตร รวมทั้ ง
มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของแผนการรับ นักศึกษาอยางตอเนื่อง
(2) มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปดหลักสูตร
(3) คณะกรรมการมหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาให ความเห็ นชอบในการป ดหลั กสู ตร ส งต อ
ใหคณะเสนอตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(4) สํานั ก ส ง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิ ชาการพิ จ ารณาใหค วาม
เห็นชอบปดหลักสูตร
(5) สํานักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณาอนุมัติ
ปดหลักสูตร
(6) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อรับทราบการใหค วามเห็นชอบการปดหลัก สูตรภายใน 30 วัน นับ แตส ภามหาวิท ยาลัยอนุมัติ
3.3 มีก ารกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิ ตทุกหลัก สูตรในแผนการผลิตบัณฑิต และใน
แตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังแตละคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง
หนึ่งวาจะเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม
3.4 การพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย เร ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ให ทุก หลัก สูตรเปนไปตามเกณฑม าตรฐานหลั ก สูตรระดับ อุดมศึก ษาและกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ (มคอ.) เพื่อใหพรอมในการเปดการเรียนการสอนในปก ารศึก ษา 2556
และสําหรับในปการศึกษา 2555 มีหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน มคอ. จํานวน 39 หลักสูตร
ตารางที่ 2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2555
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

คณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555

ปริญญาตรี
4
14
10
7
10
5
4
54

ปริญญาโท
2
1
1
1
6
11

ปริญญาเอก
2
4
6

รวมทั้งสิ้น
8
14
11
7
11
6
14
71
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3.5 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา ไดแก
(1) ดานการวางแผนการใชหลักสูตร
(2) ดานจุดมุงหมายโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
(3) ดานการบริหารหลักสูตร
(4) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
(5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตร
3.6 มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิ ตจากโปรแกรมสํารวจข อมูล ออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญ ญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 88.06
3.7 มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวของกับนักศึกษา
จัดทําเปนรายงานสรุปทุก โครงการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง
3.8 จัดกิจ กรรมตามนโยบาย สถานศึกษา 3D ทั้ง ดานสงเสริมประชาธิป ไตย คุณธรรม
ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด
4. การพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดเพิ่มรูปแบบการรับสมัครนักศึกษาเปนแบบออนไลน ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2555
และมีการจัดกิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรม
เสริ ม สร า งแรงจู ง ใจในการเข า เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เช น การมี ทุ น การศึ ก ษาวไลยอลงกรณ 1
(เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ 2 (ยกเวนคาลงทะเบียน) โครงการพี่ชวนนอง
อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธรวมกับงานแนะแนวของโรงเรียนตางๆ
5. การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาและอาจารยที่มีผลงานดีเดน
นักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ตางๆ
จากหนวยงานภายนอก รวมทั้ง สิ้น 46 คน โดยเปนนัก ศึก ษา 42 คน ศิษยเ กา 1 คน และอาจารย
3 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 จํานวนนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยที่ไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

คณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

นักศึกษา
4
6
7
4
11
8
2
42

ศิษยเกา
1
1

คณาจารย
1
1
1
3

รวม
4
6
7
6
12
8
2
46

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายละเอียดของรางวัล ประกาศเกียรติคุณทีน่ ักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยที่ไดรับแยกเปน
รายคณะ/วิทยาลัย ดังนี้
วัน - เดือน - ป
ชื่อผูรับรางวัล
ชื่อรางวัล
ที่ไดรับรางวัล
คณะครุศาสตร
นักศึกษา
1. นายวุฒินันท โชคอํานวย
รางวัลทีมเยาวชนดีเดน
3 มีนาคม 2555
2. นางสาวปยะดา มะหะหมัด
3. นางสาวอรทัย ศรีประชุม
4. นางสาวกาญจนา มีเงิน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นักศึกษา
1. นางสาวสุพัตรา เจือจาน
อันดับ 5 กีฬาวอลเลยบอลชายหาด
2 - 5 เมษายน 2555
2. นางสาวประทีป คําบุตร
“ตราด - ซีเล็คทูนา” ชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ประจําป 2555
อันดับที่ 9 วอลเลยบอลชายหาด
9 - 11 เมษายน 2555
“ขนอม - ชาง” เอเชี่ยนทัวร ครั้งที่ 3
อันดับที่ 4 วอลเลยบอลชายหาด
14 - 16 เมษายน 2555
“สมิหลา-ชาง” เอเชี่ยนทัวร ครัง้ ที่ 13
อันดับที่ 17 2012 MEN AND
29 สิงหาคม
WOMEN’S FIVB BEACH
- 2 กันยายน 2555
VOLLEYBALL SWATCH JUNIOR
ณ เมือง HALIFAX
WORLD CHAMPIONSHIPS
ประเทศแคนาดา
3. นายภานุพงษ โตแยม
อันดับที่ 9 วอลเลยบอลชายหาด
9 - 11 เมษายน 2555
“ขนอม-ชาง” เอเชี่ยนทัวร ครั้งที่ 3
อันดับที่ 9 วอลเลยบอลชายหาด
14 - 16 เมษายน 2555
“สมิหลา-ชาง” เอเชี่ยนทัวร ครัง้ ที่ 13
อันดับที่ 9 2nd South Sumatera
19 - 22 เมษายน 2555
Governor Cup Asia Pacific Beach
Volleyball Tournament 2012
อันดับที่ 9 กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส
12 - 18 มิถุนายน 2555
rd
ครั้งที่ 3 (3 Asian Beach Games)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ชื่อผูรับรางวัล

4. นายวิชานนท แสนมี
5. นายกฤษดา ศรีงาม

ชื่อรางวัล
อันดับที่ 5 วอลเลยบอลชายหาดรอบ
คัดเลือก โอลิมปค 2012 ของทวีป
เอเชีย (Continental Cup Beach
Volleyball Qualification
Tournament for 2012 Olympic
Games)
อันดับที่ 17 2012 MEN AND
WOMEN’S FIVB BEACH
VOLLEYBALL SWATCH JUNIOR
WORLD CHAMPIONSHIPS
รางวัล “ขวัญใจ Red Cross”

6. นายณัฐพล ปานรุงเรือง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษา
1. นางสาวอรพรรณ
โครงการ “สิงห - ราชภัฏ อาสาฟนฟู
เกล็ดกรวย
ผูประสบภัยอุทกภัย”
2. นายวรายุทธ อารําพันธ
3. นางสาวสุมณฑา นิยมพันธ
4. นายธิชากร สังขสุวรรณ
5. นายชํานิ ชูกาน
6. นายปริญญา สุดอารมณ
7. นายนฤดล แพทยหลวง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษา
1. นางสาวรุงกาญจน โถทอง
รางวัลที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “Born of Form”
รางวัลยอดเยี่ยมเครื่องปนดินเผา
ประเภทศิลปกรรม (Ceramic Art)
ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งที่ 16

วัน - เดือน - ป
ที่ไดรับรางวัล
22 - 24 มิถุนายน 2555

29 สิงหาคม 2555
- 2 กันยายน 2555
ณ เมือง HALIFAX
ประเทศแคนาดา
10 มีนาคม 2555
9 มีนาคม 2555

6 มกราคม 2555

10 กันยายน 2555

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ชื่อผูรับรางวัล
2. นางสาวอุทุมพร กลั่นเกษม

3. นางสาววรัญญา จิตรชวย

4. นายศราวุฒิ โปนา

ศิษยเกา
1. นายสุธารักษ แสงเทศ

อาจารย
1. อาจารยกฤตยชญ คํามั่ง

ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “Copper Red Plates”
รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑเพื่อ
ตกแตงภายใน ในงาน Thai
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “รัง”
รางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภท
หัตถกรรมประเพณี (Ceramic
Handicraft : Traditional) ในงาน
แสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ
ครั้งที่ 16
รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน thai
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “Cocktail Party Set”
รางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภท
หัตถกรรมรวมสมัย (Ceramic
Handicraft : Contemporary)
ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งที่ 16
รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑเพื่อ
ตกแตงภายในอาคาร ในงาน Thai
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “Sang - Chan 2”

วัน - เดือน - ป
ที่ไดรับรางวัล
6 มกราคม 2555

6 มกราคม 2555

10 กันยายน 2555

6 มกราคม 2555

10 กันยายน 2555

6 มกราคม 2555

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “จาน-ชาม”

คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษา
1. นางสาวจารุณี สารนอก

2. นางสาววรภัสร รดารงค
3. นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี

4. นายอัควดล คําแกว

5. นายฐาปกรณ สุนทรประทุม
6. นางสาวยุวดี ดานปาน
7. นายสุวิทย วิบูลอัด
8. นายชินกร มาเยอะ

อันดับ 1 ประเภททีมหญิง การ
แขงขัน South Sumatera
Governor Cup Asia Pacific Beach
Volleyball Tournament 2012
อันดับ 5 ประเภททีมหญิง 2012 AVC
Beach Tour-Vietnam Ha Long
Open
อันดับ 2 ประเภททีมหญิง การ
แขงขัน South Sumatera
Governor Cup Asia Pacific Beach
Volleyball Tournament 2012
อันดับ 1 ประเภททีมหญิง 2012 AVC
Beach Tour-Vietnam Ha Long
Open
อันดับ 1 ประเภททีมหญิง
การแขงกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส ครัง้ ที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ภาพยนตการเรียนการสอนแหง
ประเทศไทยครัง้ ที่ 10 ภายใตหัวขอ
“อยาใหผหู ญิงตกเปนเหยื่อของความ
รุนแรง”
รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถาย
ที่ปรากฏแนวคิดทางกฎหมาย
รางวัลรองชนะเลิศการประกวด Spot
Radio ประเภทภาษากลาง ชื่อผลงาน
พลังงานไฮเทค โดยกระทรวงพลังงาน
เปนเจาภาพ

วัน - เดือน - ป
ที่ไดรับรางวัล
6 มกราคม 2555

19 - 22 เมษายน 2555
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
26 - 29 เมษายน 2555
ณ ประเทศเวียดนาม
19 - 22 เมษายน 2555
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
26 - 29 เมษายน 2555
ณ ประเทศเวียดนาม
12 - 18 มิถุนายน 2555
ณ ประเทศจีน
31 สิงหาคม 2554

6 สิงหาคม 2555
4 กรกฎาคม 2555

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ชื่อรางวัล

9. นายยุทธนา แสงเวช
10. นางสาวพีรญา ปางธนวัตร
11. นายชนะภัย คลายมณีหาญ

รางวัลรองชนะเลิศการประกวด Spot
Radio ประเภทภาษากลาง ชื่อผลงาน
ชีวิตคุณชีวิตโลก โดยกระทรวง
พลังงานเปนเจาภาพ

อาจารย
1. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย

รางวัลนักบริหารดีเดนแหงป ประจําป
2554 สาขาบริหารการศึกษา โดย
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
และนิตยสารเสนทางไทย

วัน - เดือน - ป
ที่ไดรับรางวัล
4 กรกฎาคม 2555

19 ธันวาคม 2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักศึกษา
1. นางสาวยุพา ทาจวง
ธนาคารความดีจากมูลนิธิเพือ่
17 กุมภาพันธ 2555
2. นางสาวลักษณ จันทรฤทธิ์
สังคมไทย
3. นางสาวประภากร คุมแจง
4. นางสาวสุพัตรา แกนมา
5. นางสาวกนกกาญจน รอดทรง
6. นางสาวทิพวรรณ บุตลม
7. นายวิษณุ เมืองทิพย
8. นายโดมบดินทร สุกใส
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
นักศึกษา
1. นางสาวอุษา เต็นปกษี
อันดับ 1 ประเภททีมหญิง การ
19 - 22 เมษายน 2555
แขงขัน South Sumatera
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
Governor Cup Asia Pacific Beach
Volleyball Tournament 2012
อันดับ 5 ประเภททีมหญิง 2012 AVC 26-29 เมษายน 2555
Beach Tour-Vietnam Ha Long
ณ ประเทศเวียดนาม
Open
2. นายพงษศธร อัปการัตน
เยาวชนดีเดน จังหวัดหนองคาย
29 กันยายน 2555

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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อาจารย
1. อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์

ชื่อรางวัล
การรวมพัฒนาบุคลากรและองคกร
ดวยธรรมบรรยาย ถวายเปนพระราช
กุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ
7 รอบ 84 พรรษา จากสํานักสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แหงสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย
การรวมพัฒนาบุคลากรและองคกร
ดวยธรรมบรรยาย ถวายเปนพระราช
กุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ
7 รอบ 84 พรรษา จากกลุมเพื่อชีวิต
ดีงาม

วัน - เดือน - ป
ที่ไดรับรางวัล
23 มีนาคม 2555

23 มีนาคม 2555

6. การจัดการกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6.1 มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ ในการให ค วามรู ค วามเข า ใจกั บ อาจารย ผู ส อน
ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยมีคูมือระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในจัดการเรียน
การสอน และมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการประชุม สัมมนาทางวิชาการทั้งที่จัด
โดยสถาบันภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และมหาวิท ยาลัยไดจัดโครงการอบรมสัม มนาเรื่อง
การอบรม “พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน” ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ใหกับ
คณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย โดยเนนเรื่องกลยุทธและวิธีการสอนเพื่อนําไปสูมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
6.2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เ นนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร โดยกําหนดใหอาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและจัดกระบวนการเรียน
ที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูใหมาก
ที่สุดเชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดหลากหลาย สามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ
เปดโอกาสให นัก ศึก ษาสามารถคนควาวิจัย ไดโ ดยอิส ระในรูป โครงการวิจัยสว นบุคคล มี ก ารจั ด
ฝกประสบการณภาคสนาม มีการจัดสัมมนาหรือการฝกปฏิบัติรวมทั้งมีการฝกประสบการณวิชาชีพตาม
แนวสหกิจ ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลายตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน โดยมีการเรียนการสอนแบบอภิปราย มีการฝกปฏิบัติจริงภาคสนาม เปดโอกาสให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีได เปนตน
และทางมหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามแนวทางสหกิจศึกษา” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ใหกับคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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6.3 มีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน โดยสงเสริมใหอาจารยเขารับการอบรมทั้งที่หนวยงานภายในภายนอก
จัดขึ้นอยางตอเนื่อง และในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ
“การสรางสื่อ E - Learning ดวยโปรแกรม CourseLab” ใหกับคณาจารยที่มีความสนใจทําใหสามารถ
ใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูอื่นทั้งในรูปการสืบคนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
มีการใช E - learning, PowerPoint เปนตน
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาและนําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรการจัดการเรียนในชั้นเรียน (CMS)
เขามาใชในมหาวิทยาลัยและมีการกําหนดใหทุกรายวิชาสงเกรดออนไลนในปการศึกษา 1/2555 โดยได
จัดอบรมการใช CMS ใหกับคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยในวันที่ 26 กันยายน 2555
6.4 มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพการเรี ย นรู ที่ จั ด ให ผู เ รี ย นและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
การเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
6.5 มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
6.6 มหาวิทยาลัยมุงเนนการประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน มคอ. โดยมีการ
สรางรูปแบบ (Template) เอกสาร มคอ. 2 -7 ใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และไดมีการ
จัดอบรม “การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555
7. การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผล
ความพึง พอใจของผูเ รียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรูทุก รายวิชามีร ะบบ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
โดยในป การศึ กษา 1/2555 ไดจั ดให มี การประเมิ นการสอนออนไลนทุ กรายวิ ชาโดยนั กศึ กษา
ทุกคนจะตองเขาไปประเมินทุกรายวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียน
อาจารยผู ส อนจะทราบผลการประเมิน ความพึง พอใจของผูเ รีย นภายหลัง จากส ง เกรด
ในวิชานั้นๆ และอาจารยตองขอมูล ดัง กลาวไปปรับ ปรุงการเรียนการสอนและระบุในแผนการสอน
ที่จะใชในภาคเรียนตอไป
ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยตอการเรียนการสอนในปการศึกษา
2/2554 และ 1/2555 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.22
8. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ในภาพรวม
อยูที่ 4.53 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 90.60 เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (รอยละ 90.60) เทียบกับคะแนนตาม
เกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แลวไดเทากับ 5 คะแนน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปดสอน จํานวน 71 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญา
ตรี 54 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 11 หลักสูตรและปริญญาเอก 6 หลักสูตร ซึ่งชวย
สนองความตองการในการผลิตกําลังคนระดับสูงใหแกภาครัฐและภาคเอกชน
2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการดานวิชาการอยางชัดเจนทําให
หนวยงานและบุคลากรมีเปาหมายรวมกันดําเนินงาน
3. คณาจารยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและรายวิชา
4. แหลงสงเสริมการเรียนรูมีมากพอใจการจัดการเรียนการสอน เชน หองปฏิบัติการสํานัก
วิทยบริการมีการใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู เปนตน
5. การจัดการเรียนการสอนมีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร เชน ใชคอมพิวเตอร LCD บทเรียน E-Learning บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน
6. มีก ารคิ ด กลยุ ท ธ ในการรั บ นั ก ศึ ก ษาในรู ป แบบต า งๆ ซึ่ ง มี วิ ธี ดี ๆ ที่ม หาวิ ท ยาลั ย ได
ดําเนินการอยูแลว เชนการใหโควตาโดยใชเกณฑความสามารถพิเศษ การใหโควตาแกโรงเรียนชุมชน
นัก เรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต การใหโอกาสกับนัก เรียนระดับ
มัธยมปลายมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาทดลองเรียนในมหาวิทยาลัย เปนตน
7. มหาวิท ยาลั ย ไดดํ า เนิ น การจั ดทํ า แนวทางส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ที่ส อดคลองกับ คุณลัก ษณะบัณฑิตในดานกิจ กรรมวิชาการ กิจ กรรมกีฬาและการสง เสริม สุขภาพ
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม กิ จ กรรมนั น ทนาการและกิ จ กรรมส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมของทุกคณะมีการประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
8. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ผลการสํารวจระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2555 คิดเปนรอยละ 90.60 หรือระดับคะแนน 4.53 ซึ่งอยูในระดับดีมาก ซึ่งอาจกลาว
ไดวา มหาวิทยาลัยไดผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับคุณลักษณะที่ผูประกอบการตองการ
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิท ยาลัยควรเพิ่ม จํานวนอาจารยใหเพียงพอและใหเ ปนไปตามเกณฑม าตรฐาน
อุดมศึกษาในทุกหลักสูตร ซึ่งผลการวิเคราะหสัดสวน อาจารย : นักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
คณะครุศาสตร เทากับ 1: 48 คณะวิทยาการจัดการ 1: 41 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางเรงดวน
สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 1: 27 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทากับ 1: 14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทากับ 1: 11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทากับ 1: 17 และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ เทากับ 1: 6
2. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู เรื่อง ประชาคมอาเซียนอยางทั่วถึง มีความพรอมในการใชภาษาที่สามารถสื่อสารได นอกจากนี้
มหาวิท ยาลัยอาจจัดใหมีโ ครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนัก ศึกษากับ มหาวิท ยาลัยในประชาคม
อาเซียนอยางเปนรูปธรรม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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3. มหาวิทยาลัยควรเรง และผลักดัน การปรับ ปรุง หลักสูตรและสรางหลักสูตรใหมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ซึ่งในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว
39 หลักสูตร
4. มหาวิท ยาลั ยควรเตรี ยมการพัฒ นาอาจารยทั้ง ดา นคุ ณวุฒิ และผลงานทางวิ ชาการ
ไมวาจะเปนการใหทุนหรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งในชวงปที่ผานมาจํานวนอาจารย
ที่มีตําแหนง ทางวิชาการเพิ่ม ขึ้นยัง มีนอย ดัง นั้นมหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการพัฒนาระบบหนึ่ง
ที่อาจชวยได คือระบบ “อาจารยพี่เ ลี้ยง” (Mentor) โดยอาจารยที่มีป ระสบการณทั้ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิท ยาลัย และการจัดใหมีห นวยพัฒ นาอาจารย เพื่อสนับ สนุนงานดานนี้อยางจริง จัง
โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยทางวิชาการเฉพาะสาขา
5. ระบบอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพซึ่งนักศึกษาจะตอง
ไดรับคําแนะนําจากอาจารย มหาวิทยาลัยอาจทําการศึกษาวิจัยหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุง
ระบบการใหคําปรึกษาใหดียิ่งขึ้น จะชวยสนับ สนุนใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิท ยาลัยใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
6. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการสรางอัตลักษณใหเดนชัดทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย

มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ ใหความสําคัญ ดานการวิจัย
ตามปรัชญา “ วิจัยกาวหนา พัฒนาการศึกษาและทองถิ่น” เพื่อมีการดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ มีการสนับสนุนดานทุนสนับสนุนการวิจัยอยางตอเนื่อง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายได ข องมหาวิ ท ยาลั ย มุ ง เน น การเพิ่ ม ปริ ม าณและคุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย และ
งานสรางสรรคของอาจารยใหมสี มรรถนะสูงขึ้น สงเสริมใหมกี ารวิจยั แบบทีม เพื่อถายทอดประสบการณ
แกนักวิจัยรุนใหม การทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ทองถิ่น บูรณาการบริการวิชาการการเรียนการสอน
รวมกับงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยพรอมสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยของอาจารย
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งฐานขอมูลผลงานวิจัยตางๆ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิท ยาลัย และมีคณะเปนหนวยงานในการปฏิบัติและสนับสนุนผลักดันใหเกิดงานวิจัย ทําใหมี
ผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอดมา มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงานดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบและกลไกในการสนั บ สนุ นให อ าจารย แ ละบุ ค ลากรผลิ ต งานวิ จั ย และ
งานสรางสรรค ไดดําเนินการดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวชัดเจน ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของสถาบันวิจัยและพัฒ นา และแผนปฏิบัติก ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของแตละคณะ
พรอมมีก ารถายทอดแผนกลยุท ธร ะดับ สถาบั น ไปสู ห นวยงานภายในระดับ คณะต างๆ อีก ทั้ ง ยัง มี
การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย โดยปรากฏอยูในคูมือการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีรองอธิการบดีดูแลดานงานวิจัยเปนผูกํากับ
และดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงาน
หลัก ในการทําระบบการบริหารและสนับสนุนงานวิจัย และมีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะทําหนาที่รวมกันวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
1.3 คูมือการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวยแผนแมบท ทิศทางการวิจัยของ
มหาวิท ยาลัย ขั้นตอนการพิจ ารณาขอรับ ทุนสนับ สนุนภายใน เกณฑก ารประเมิน และแบบเสนอ
โครงการวิจัย มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จรรยาบรรณนักวิจัย ระเบียบและ
ขั้นตอน แบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย
เพื่อเผยแพรในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ใหกับอาจารยทุกทาน โดยเผยแพร
ผานทางเว็บไซดของสถาบันวิจัยและสามารถดาวนโหลดได
1.4 มีกองทุนวิจัย โดยคณะกรรมการจากผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะรวมกัน
เพื่อจัดสรรงบประมาณการวิจัยแตละปงบประมาณ รวมทั้งอนุมัติกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
1.5 มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุน บริหารงานและกิจกรรม
ดานการวิจัย โดยมีคณะกรรมการในการบริหารงานวิจัยเปนผูรับผิดชอบรวมกับคณะกรรมการกองทุนวิจัย
1.6 มีคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ที่มีตัวแทนจากทุกคณะรวมเปน
กรรมการพิจ ารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ตองการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุน
(ทุนภายใน)
1.7 มีคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ ทุกคณะ โดยมีผูแทนจาก
คณะกรรมการชุดใหญคือกรรมการพิจารณาทุนวิจยั ระดับมหาวิทยาลัยรวมเปนหนึ่งในคณะอนุกรรมการ
เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อใหเ กิดการกระตุนใหเ กิดนัก วิจัยรุนใหมม ากขึ้น
และเพื่อใหไดงานวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาคณะมากยิ่งขึ้น โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
ทุกเดือน
1.8 มีคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษาแกนักวิจัยรุนใหม
1.9 มีคณะกรรมการวิเ คราะหแ ละสั ง เคราะหความรูจ ากงานวิ จัยและงานสรางสรรค
เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
1.10 มีก ารสง เสริม และสนับสนุนใหหนวยงานของมหาวิท ยาลัยจัดทําโครงการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตอสังคม สงเสริมใหมีการวิจัยแบบทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
ดานการวิจัย โดยจัดทําประกาศขอกําหนดการ วิจัย (TOR) ใหแกคณาจารยและนักศึกษา สงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจัย โดยการจัดประกวดผลงานวิจัย เพื่อถายทอดประสบการณแกนักวิจัยรุนใหม
1.11 สถาบันวิจัยมีการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับคณะทุกคณะดานความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัย
1.12 สถาบันวิจัยมีการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหง
ดานความรวมมือทางวิชาการและวิจัย และรวมกันเปนเจาภาพในการจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน
2 ป/ครั้ง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

41

1.13 สถาบันวิจัยมีการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา
ดานความรวมมือทางวิชาการ การวิจัยโดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ พัฒนานักวิจัยรวมกับ สกว.
การประกันคุณภาพดานการวิจัย และรวมกันเปนเจาภาพในการจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน
1 ป/ครั้ง
1.14 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการดานการวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอก
1.15 มี ก ารสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การบู ร ณาการกระบวนการวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค กั บ
การจัดการเรียนการสอนในการพิจ ารณาทุนวิจัยของมหาวิท ยาลั ย ทั้ง นักศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก และสนับสนุนใหมีการเผยแพรสูการนําไปใชประโยชน ไดมีการดําเนินการ
บูรณาการการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของและนักศึกษาเปน
ผูรวมในงานวิจัยของอาจารย หลากหลายสาขา เชน มีการบูรณาการงานวิจัยเรื่องสารสกัดจากเปลือก
สีเสียดไทยกับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรประยุกตดานสุขภาพ การพัฒนาดินหนองเสือมาใช
ประโยชน ในการผลิตเครื่องปนดินเผา การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมงานจักสาน
ประเภทผลิตภัณฑของที่ระลึกของตกแตงและเครื่องเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาเคลือบ
ตนแบบสําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส เปนตน
1.16 มหาวิทยาลัยมีกําหนดภาระงานของอาจารย โดยใหภาระงานดานงานวิจัยเพื่อนําไปสู
การสรางผลงานทางวิชาการมากขึ้นและมีขอสัญญาใหอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยตองทํางานวิจัย
อยางนอย 2 ป/เรื่อง เพื่อใหเกิดการวิจัยอยางตอเนื่อง
1.17 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยสําหรับอาจารยที่เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิท ยาลัย
เพื่อใหทุนสนับ สนุนการทําวิจัยสําหรับ บุคลากรของมหาวิท ยาลัย และเพื่อใหก ารบริห ารงานวิจัย
บรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยไดวางไว
1.18 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ
1.19 มีประกาศ เรื่องเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2554
1.20 มีป ระกาศเรื่ องเกณฑ และอัตราการจา ยเงิ นรางวัล สนั บ สนุนงานสรางสรรคห รื อ
สิ่งประดิษฐ พ.ศ. 2554
1.21 มีประกาศเรื่องหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ.2554 เพื่อกระตุนใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญามากขึ้น
1.22 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องเกณฑรางวัล
วิ ท ยานิ พ นธ ดี เ ด น เพื่ อ ส ง เสริ ม การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี คุ ณ ภาพ สร า งชื่ อ เสี ย งให แ ก ส าขาวิ ช า
เปนเกียรติประวัติแกนัก ศึกษาและอาจารยที่ป รึก ษาวิทยานิพนธ และเพื่อเปนกลไกในการคัดเลือก
วิทยานิพนธดีเดนสงไปขอรับรางวัลในระดับชาติ
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1.23 มีวารสารเผยแพรผลงานวิจัย คือวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยูในฐานขอมูล TCI
1.24 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นและเผยแพรผลงานวิจยั
คือ การจัดแสดงผลงาน ในงาน Thailand Research Expo ทุกปรวมกับ วช.
1.27 มีการยกยองนักวิจัยที่มีผลงานและงานสรางสรรคดีเดน โดยเสนอผานทางคณะและ
สถาบันวิจัยคัดเลือกตามเกณฑ
1.28 มีห นว ยบ ม เพาะวิส าหกิ จ ในสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา VRUBI ทํา หนา ที่ส ง เสริม ให นํ า
ผลงานวิ จั ย ของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษามาเชื่อ มต อกั บ โลกธุ ร กิ จ และมี ช มรมนั ก ศึ ก ษา VRUBI CLUB
สนับสนุนนักศึกษาชั้นปที่ 3 - 4 ที่มีความคิดสรางสรรคและมีความคิดและความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ
รวมกิจกรรมการบมเพาะที่ทางศูนยฯ จัด
2. การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง
2.1 มีขอมูลออนไลน ที่สามารถดาวนโหลดโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน แบบฟอรมตางๆ
และคูมือการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.2 มีแหลงเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก
2.3 มีแหลงสืบคนขอมูล ฐานขอมูลการวิจัยออนไลนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมี ฐ านข อ มูล และสารสนเทศทางเว็ บ ไซต ข องแต ล ะคณะ เพื่ อ เผยแพร ง านวิ จั ย
สูสาธารณชน และมีการสังเคราะห วิเคราะหความรูจากงานวิจัยเผยแพร
2.4 มีก ารนํางานวิจัยของอาจารยและนัก วิจัยลงในเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒ นา
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
2.5 มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปเผยแพรในวิทยุชุมชน
2.6 เผยแพรงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อนําไปใชประโยชน และไดรับหนังสือ
ตอบรับขอบคุณในการนําไปใชประโยชน
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3. การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
3.1 ทรัพยากรเงิน งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 11,083,100 บาท ประกอบดวย
ประเภทของงบประมาณอุดหนุนการวิจัย
จํานวนเงิน (บาท)
1. งบประมาณแผนดิน
6,131,600
- วช. 5,344,600 บาท
- สกอ. 787,000 บาท
2. งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิยาลัย จํานวน 29 ทุน
1,593,500
3. งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย
3,358,000
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา อางทอง (2,849,000 บาท)
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
(120,000 บาท)
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรั บบริการที่ มีตอการให บริการของสํานักงานพิพิธภัณฑเ กษตรเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(องคการมหาชน) (120,000 บาท)
- โครงการสํารวจความพึง พอใจของผูรับ บริการที่มีตอการใหบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดสระแกว (69,000 บาท)
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุรี (100,000 บาท)
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลมาบตาพุด
(100,000 บาท)

3.2 ทรัพยากรบุคคล
อาจารยประจํา 344 คน
นักวิจัย
1 คน
รวม
345 คน
3.3 แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรดานการวิจัย ดังนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ แตละคณะ จําเพาะตามศาสตรสาขาวิชา
- ศูนยวิท ยาศาสตร เพื่ออํานวยความสะดวกดานเครื่องมือ และใหบ ริก าร
วิชาการและการวิจัย
- คลินิกวิจัย เพื่อใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- มีหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา VR-UBI เพื่อสนับสนุนการ
นําผลงานวิจัยไปตอยอดใหเกิดประโยชน เชื่อมตอกับโลกธุรกิจกับชุมชน และผูประกอบการ รวมถึง
นักศึกษาที่ตองการเปนผูประกอบการ รวมทั้งใหคําปรึกษาตางๆ ทางวิชาการ
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4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
4.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย แ ละนั ก วิ จั ย ทํ า วิ จั ย โดยให
ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และมหาวิทยาลัยไดกําหนดภาระงานดานวิจัยไวอยางชัดเจน
4.2 มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหพัฒนา
ความรูความสามารถและประสบการณทางดานการวิจัยในระดับตางๆ โดยมีประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง เกณฑการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ดานการวิจัย
พ.ศ. 2553
4.3 มีคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัย ที่ปรึกษาแตละคณะ เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลืองานวิจัย
ของอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย และใหความรูดานจรรยาบรรณนักวิจัยแกอาจารย
4.4 มีการสรางขวัญกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดจัดทํา
โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยมีระบบให
แตละคณะเสนอชื่อนักวิจัย/ผลงานสรางสรรคดีเดน มายังสถาบันวิจัยเพื่อพิจารณา และคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลและจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย
4.5 มหาวิ ท ยาลั ย ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรในแตล ะคณะทํ า การวิ จั ย ร ว มกั บ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงาน
กลาง เพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัม พันธในกับ หนวยงานภายในทราบ และไดรับความ
รวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ เชน
(1) รวมมือกับองคกรปกครองสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด
ระยอง จังหวัดสระแกว ในการวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการ
ประชาชน
(2) โครงการสํารวจความพึง พอใจของผูรับ บริการที่มีตอการใหบ ริก ารงานนําชม
พิพิธภัณฑ สํานักงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยเปนความ
รวมมือระหวางสถาบันวิจัยและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร
(3) ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข คณะวิ ทยาศาสตร ทําวิจั ยร วมกับอาจารย ประจํ าของคณะ
สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน
4.6 มีการอบรม ประชุม สัมมนา อาจารยป ระจําเพื่อพัฒนาการวิจัย เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย และสามารถนําไปใชประโยชนได เชน
(1) การจัดการความรู การสัมมนาฝกอบรมการสอนและวิจัย ณ หองประชุมการเวก
ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ภ
จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการใหความรูดานงานวิจัยแกคณาจารยเปนการพัฒนา
งานวิจัย การขอทุน สนับ สนุนงานวิจัย การเขียนบทความงานวิจัย และมีก ารเผยแพรความรูดา น
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยโดยเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร
(2) การบริหารงานวิจัย เทคนิคการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหา
ชุมชน และการเทคนิคการเสนอโครงการวิจัย เปนตน
4.7 มีคลินิกวิจัยเพื่อใหคําปรึกษา ตอบขอสงสัยใหกับอาจารยและนักวิจัยไดใชบริการ
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4.8 มีเวทีสงเสริม ศัก ยภาพนักวิจัย โดยมีก ารนําเสนอผลงานวิจัย โดยเนนการนําเสนอ
ผลงานการวิจัยที่มีผลสําเร็จและพรอมนําไปใชประโยชน
4.9 มีการสนับสนุนใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
5. ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
5.1 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งหนวยงานคณะ มีระบบและกลไกการ
รวบรวมคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปนองคความรู โดยมีขั้นตอนการ
รวบรวม คั ด สรร วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห มี ค ณะกรรมการจั ด การความรู จ ากงานวิ จั ย และ
งานสรางสรรค สวนมหาวิทยาลัย และสวนคณะรับผิดชอบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัย มีการประชุมเพื่อพิจารณางานวิจัย โดยมีฐานขอมูลงานวิจัยผานทางเว็บไซตของ
คณะ เพื่อเผยแพรและประชาสัม พันธง านวิจัยสูส าธารณชน เชน คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
และศูนยวิท ยาศาสตร มีก ารเผยแพรองคความรูและประสบการณตาง ๆ ดานการวิจัยที่เ กิดจาก
การประชุม สัมมนาผานทางเว็บไซตของคณะ คณะวิทยาการจัดการเผยแพรและประชาสัมพันธงานวิจัย
สูสาธารณชน ผานทาง http://fms.vru.ac.th/research/home.html เปนตน
5.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยเผยแพรงานวิจัย และงานสรางสรรคในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ โดยใหทุนสนับสนุน
5.3 มีวารสารวิช าการของ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนแหลงเผยแพรงานวิจัยทั้งของ อาจารย นักศึกษา และผูสนใจ เชน วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ
วารสารบัณฑิตศึกษา ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วารสารวไลยอลงกรณ
ปริทรรศน วารสารการเวก เปนตน
5.4 ผลงานการเผยแพรในรูปแบบตางๆ มีดังนี้
5.4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
(คาน้ําหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
1 ชุมพล จันทรฉลอง. ผลของการใชสื่อการสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาการประยุกตใชงานมัลติมีเดียของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภปที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2554).
2 อมีนา ฉายสุวรรณ. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การออกแบบ
อัลกอริทึม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภปท ี่ 6 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2554).
3 ปณณรภัส ถกลภักดี. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ําเสียของหินพัมมิซจาก
ลําปาง ลพบุรี และซีโอไลต. การประชุมวิชาการระดับชาติ "ชุมชนทองถิ่น:ฐานรากการพัฒนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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5.4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
(คาน้ําหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
4 คชินทร โกกนุทาภรณ. ความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานที่มีตอการปฏิบัตงิ านของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
5

6

7

8

9

10

11
12

น้ําฝน ศีตะจิตต และคณะ. การติดตามผลผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2551-2552 โดยใชระบบออนไลน.
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน ธันวาคม 2555).
กิตติศักดิ์ สิงหสูงเนิน และคณะ. การติดตามผลผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ศูนยกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา
2551-2552 วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปที่ 7 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2555).
วัฒนี บุญวิทยาและคณะ. 2554. การติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา
2550-2551. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ. ปที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2554)
วิภาวรรณ วิจิตรจินดา และคณะ. การศึกษาความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานทีม่ ีตอการ
ปฏิบัติงานของผูส ําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2550 - 2551. วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2555).
ปยวรรณ เลิศพาณิช.การสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการตอการใหบริการของสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2554).
อรวรรณ ภัสสรศิร.ิ An Organization Culture and Work Life in Sukhothai
Thammathirat Open University, Thailand. วารสาร Internationalising Education:
Global Perspectives on Collaboration and Change. 2554.
อรวรรณ ภัสสรศิร.ิ การปนเปอนของเถาลอยและคุณคาทางอาหารในขาวทิพยของชาวมอญ
ในจังหวัดปทุมธานี. AEE-T Journal of Environmental Education 2(4) : C6 - C15, 201.
มุกริน วิโรจนชูฉัตร และโอม จันทรเจริญ. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7
ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2555)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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5.4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
(คาน้ําหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
13 มนตรี เพชรนาจักร และคณะ.ความรูสึกทางจริยธรรมและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัย
และพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2555).
14 สมทรง บรรจงธิติทานต.การประยุกตแนวคิดการพัฒนาที่สง ผลตอกระบวนการแกไขปญหา
ความยากจน กรณีศึกษาบานบุกลาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2555).
15 วรภร อิ่มเย็น. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ศูนยสระแกว.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2555).
16 สมทรง บรรจงธิติทานต. การบูรณการแกไขปญหาความยากจนดวยองคกรชุมชน. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน ธันวาคม 2554)
17 จิระศักดิ์ สังเมฆ. การศึกษาวิเคราะหแนวคิดอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในพระไตรปฎก.
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน ธันวาคม 2554)
18 กันตฤทัย ชุมชาติ และคณะ. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรแบบพุทธคณิต
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555).
19 อังคณา การัณยาธิกุล. รูปแบบการเรียนรูบนเครือขายแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดของนักศึกษาครู. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่
7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2555).
20 อุษา คงทอง. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2549 และ
พ.ศ. 2550 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ.วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2555).
บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1 ไชย มีหนองหวา. A Methodology to Develop Ontologies for Emerging Domains.
การประชุมวิชาการ The Third Asian Conference on Education 2011 ณ เมืองโอซากา
ประเทศญีป่ ุน. วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2554.
2 สุธาสินี นิลแสง. การศึกษาคุณสมบัตเิ บื้องตนของไครโอเจลพอลิเมอรสําหรับการใชงานดาน
ชีวภาพ. การประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2554.
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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5.4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
(คาน้ําหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
3 นพรัตน วัยโรจน. Hybrid Steepest Descent Method for Solving Hierarchical Fixed
Point Approach to Variational Inequalities Constrained. การประชุมวิชาการนานาชาติ
6th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium.
6 - 7 มีนาคม 2555.
4 ปณรภัส ถกลภักดี. Metals Determination of Biochar Prepared from Agricultural
Wastes. การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference (ICLIST 2012).
29 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2555.
5 ปณรภัส ถกลภักดี. Determination of Lactic Acids from Local Tropical Fruits. การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference (ICLIST 2012). 29 กุมภาพันธ 2 มีนาคม 2555.
6 สิตา ทิศาดลดิลก. Heat of Combustion of Soil Improvement Materials.การประชุมวิชาการ
นานาชาติ International Conference (ICLIST 2012). 29 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2555.
7 ศศมล ผาสุก. Development of Whitening Cream from Acacia catechu (L.f) Wild
Bark Extract.การประชุมวิชาการ The Fourth International Conference on Natural
Products for Health and Beauty "Future Trends in Health Products : Safety and
Effectiveness for All". 28-30 พฤศจิกายน 2555.
8 สิตา ทิศาดลดิลก. Ethanol Production from Typha angustifolia L. Hydrolysate using
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339. การประชุมวิชาการ International
Conference on Green Biotechnology : Renewable Energy and Global Care.
29 - 30 พฤศจิกายน 2555.
9 ธิตินันธุ ชาญโกศล.The business concepts of service management of China's travel
Agents: the dimension of International tour business management between
Thailand and China. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3.วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2554.
10 รัตนา สีด.ี The Impact of Best Business Practices on Thai Manufacturing Firm
Performance. การประชุมนานาชาติ International Journal of Arts & Sciences :
International Conference for Academic Disciplines ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม ถึง
1 พฤศจิกายน 2555.
11 ณัตตยา เอี่ยมคง. The study of learning ability on Thai language of hearing
impaired students and opinion survey of normal people on language ability of
the hearing impaired people. การประชุมนานาชาติ International Conference on
learning Innovation in Science and Technology ระหวางวันที่ 29 กุมภาพันธ ถึง
2 มีนาคม 2555.
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5.4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
(คาน้ําหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
12 ชาคริต ศรีทอง. Developing Flowerpot from Coffee Grounds Using the Desing of
Experimental Technique การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2012 International
Conference on Management Technology and Science (ICMTS 2012) ระหวางวันที่
4 - 5 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
13 ชาคริต ศรีทอง. Development of aPackaging by Hoshin x-Matrix Case Study of
Shrimp paste. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on
Intelligent Manufacturing & Logistics Systems (IML 2012) ระหวางวันที่ 18 - 22
กุมภาพันธ 2555.
14 พัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ.Case Study of Using GSP in Creating Concept Image on
topic “Circle” การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on
Active Learning 2012 ระหวางวันที่ 17-21 กันยายน 2555 ณ เมืองมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย
15 จิรัญญา โชตยะกุล. Optimal order allocation decision with multiple quantity
discount schemes and minimum monetary value penalty by artificial bee
colony algorithm. จัดโดย The Korean Society of Supply Chain Managementการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference center Seoul,
south Korea ระหวางวันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศเกาหลีใต
5.4.2 บทความวิจัยทีต่ ีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
(คาน้ําหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.5)
1 นฤมล ธนานันต และคณะ. การตรวจสอบแบคทีเรียสแตปฟโลคอคคัสออเรียสดวยปฏิกริ ิยา
ลูกโซพอลิเมอรเรส. วารสาร Thai Journal of Science and Technology ปที่ 1 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2555.
2 นฤมล ธนานันต และคณะ. การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของมันสําปะหลังดวย
เทคนิคอารเอพีดี. วารสาร Thai Journal of Science and Technology ปที่ 1 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2555.
3 นฤมล ธนานันต. การจําแนกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุปรับปรุงจากพันธุขาวดอก
มะลิ 105 ดวยเทคนิคแฮตอารเอพีด.ี วารสาร Thai Journal of Science and Technology
ปที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555.
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5.4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(คาน้ําหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.75)
1 พัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ.2012. Case Study : Using VDO or CAI in Studying Methods
of Poof* วารสาร US-China Education Review Volume 2 Number 1 January 2012
2 กรรณิกา เรงศิริกลุ และคณะ.2012. Evaluation of nepiergrass for bio-energy in
Thailand. 2012 Evaluation and future challenges of grassland and grassland
agriculture in the east Asia. March 30-April 1. Central Hall. Aichi, Japan.
3 กรรณิกา เรงศิริกลุ และคณะ. 2012. Dry matter production and energy efficiency of
dwarf nepiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) under supply of animal
manures, legume clipping and Chemical fertilizer. Billentin of The Faculty of
Agriculture University of Miyazaki . 58:69-77.
4 สุภณิดา พัฒธร และคณะ. 2012. Influence of aggregation on the antioxidative
capacity of milk peptides. Int. Dairy J. 25:3-9.
5 ศรีนอย ชุมคําและคณะ. 2012. Antioxidant effect of Sarjor-caju mushroom fruiting
body wast on lipid oxidation and skin color of dry salted fish, Snakerskin
Gouramy. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012 14th-15th June 2012.
6 ณัตตยา เอี่ยมคง. The Learning Achievement in Thai Language for Hearing
Impaired Students in Thailand. US-China Education Review. 1 Dec. 2011.
7 กรินทร กาญทนานนท. Consumer Product Demand Forecasting based on
Artificial Neural Network and Support Vector Machine. International Journal of
Economics and Management Sciences ฉบับปที่ 6 ป 2012. อยูในฐานขอมูล
Scopus's Scimagojr
8 ชวนะ ภวกานันท. Human facial neural activities and gesture recognition for
machine-interfacing applications. Internationnal Journal of Nanomedicine
December 2011 Volume 2011:6. บทความระดับนานาชาติบนฐานขอมูล
ScienceDirect.
9 วิรามศรี ศรีพจนารถ. Effect of acid requirements on the growth and lactic acid
production of Production of pediococcus acidilactici culture. African Journal of
Microbiology Research Vol.5 (22) pp.3815-3822.16 October 2011 ISSN 19960808 2011 Academic Journals.
10 วินัย วีระวัฒนานนท. Development of Risk Assurance Criteria to the Utilization of
Natural Resources and Environment for Sustainable Development of Life
Quality, Economy and Society in Rural Thai Communities( 8 Feb 2012). Global
Journal of Human Social Science.
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5.4.4 งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่เผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง
1 กฤตยชญ คํามิ่ง. ผลงาน "จาน - ชาม". ผลงานเขารวมในการประกวดและเผยแพรผลงาน
ทางดานศิลปะในงาน Thai Ceramic Awards 2011 และไดรับรางวัลชมเชย. 1 - 15
พฤศจิกายน 2554.
2 กฤตยชญ คํามิ่ง. ผลงาน “Sang Chan2”. แสดงในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดย
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
3 เศกพร ตันศรีประภาศิร.ิ ผลงาน "Lilly Plate". ผลงานเขารวมในการประกวดและเผยแพร
ผลงานทางดานศิลปะในงาน Thai Ceramic Awards 2011. 1 - 15 พฤศจิกายน 2554.
4 ชยานันท อาวะโต. ผลงาน “หญิงสาวอาบน้ํา”. เผยแพรในนิทรรศการ Art freestyle by
Clubnapralan จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
5 นเรศ ยะมะหาร. ผลงาน“Red Line…2010”.เผยแพรในนิทรรศการ Art freestyle by
Clubnapralan จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
6 เดือนฉายผูชนะ ภูประเสริฐ. ผลงาน“รองรอยของแผนดิน”.เผยแพรในนิทรรศการ Art
freestyle by Clubnapralan จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
7 เดือนฉายผูชนะ ภูประเสริฐ. ผลงาน"เล็กนั้นงาม หมายเลข 2". นิทรรศการ "เล็กนั้นงาม
หมายเลข 2" ระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2555.
8 ณัตตยา เอี่ยมคง. ระบบพจนานุกรมภาษามือออนไลนสําหรับผูมีความบกพรองทางการไดยิน
ผลิตขึ้นโดยอาสาสมัคร. รางวัล งาน "วันนักประดิษฐ" โดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ ระหวางวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ 2555
5.4.5 ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ/์ ทรัพยสินทางปญญา
1 อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผลิตภัณฑเจลฟาทะลายโจร สําหรับทําความสะอาด” ผศ.ดร. ศศมล ผาสุข
เลขที่คําขอ 0903001355
2 อนุสิทธิบัตร เรือ่ ง “เครื่องอัดชั้นงานเซรามิกส ที่มกี ารควบคุมการทํางานดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร” ผศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี ตามคําขอเลขที่ 1103000991 โดย
ออกให ณ วันที่ 21 กันยายน 2555 และหมดอายุ วันที่ 18 กันยายน 2560.
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6. การนําผลงานวิจยั ไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ
6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ซึ่งมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จ. ปทุมธานี วาดวยหลักเกณฑและ
อัตราการจัดสรรสิทธิบัตรประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554
6.2 มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนผูรับผิดชอบในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
มีการนําผลงานวิจัยของอาจารยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน
6.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิชาการดานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยของอาจารย
และบุคลากรสูสาธารณะ
6.4 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน มีการนําผลงานวิจัยของอาจารย
ไปใชใหเกิดประโยชน อยางชัดเจนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติและมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกและชุมชน
ผลงานการเผยแพรไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ มีดังนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมีผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ที่เผยแพรและนําไปใชประโยชน จํานวน 35 ผลงาน โดยมีรายละเอียดแยกตามรายคณะ/วิทยาลัยดังนี้
ชื่อเจาของผลงาน
ชื่อผลงาน
การเผยแพร /
การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. ศรีนอย ชุมคํา
Effect of enokitake mushroom นําไปถายทอดในโครงการอบรม
และคณะ
extracts supplementation in
เชิงปฏิบัติการ : การเพาะเห็ด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน
broiler diets on meat quality
2555 โรงเรียนผักไห “สุทธา
ประมุข” จ.พระนครศรีอยุธยา
นําไปใชในการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เรียนการสอน
2. กรรณิกา เรงศิรกิ ุล
Potential forage and biomass นําไปถายทอดในโครงการอบรม
และคณะ
production of newly
การใชกระถินเปนพืชพลังงาน
introduced varieties of
เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2555
leuceana (Leucaena
โดยกรมปศุสัตวไดนําความรูไปใช
leucocephala (Lam.) de Wit.) ในงานวิจัย
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ชื่อเจาของผลงาน

ชื่อผลงาน

การเผยแพร /
การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน
3. นันทปภัทร ทองคํา การศึกษาแนวโนมการจัดสุขาภิบาล นํามาถายทอดในการอบรม
อาหารในสถานศึกษา : กรณีศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร :
โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร
และโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
จ.ปทุมธานีไดนําไปใชในการ
ปรับปรุงมาตรฐาน โรงอาหารของ
โรงเรียน
4. ศรีนอย ชุมคํา
ผลการเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบและ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
และคณะ
โปตัสเซียมไอโอไดดในอาหารไกไข การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ตอสมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข ผลิตภัณฑไดนําความรูไปใชในการ
และปริมาณโอเมกา-3 และไอโอดีน เลี้ยงไกไขและผลิตไขเสริมไอโอดีน
ในฟองไข
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน เพือ่ จําหนาย
5. ทรงพลธนฤทธ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ความรวมมือกับองคกรปกครอง
และคณะ
ผูรับบริการจากการใหบริการประชาชน สวนจังหวัดปทุมธานี ในการวิจัย
6. ทรงพลธนฤทธ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ความรวมมือกับองคกรปกครอง
และคณะ
ผูรบั บริการจากการใหบริการ
สวนทองถิ่นจังหวัด
ประชาชน
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดระยอง
จังหวัดสระแกว ในการวิจัย
7. ทรงพลธนฤทธ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ ความรวมมือกับสํานักงาน
และคณะ
ผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการงาน พิพิธภัณฑการเกษตร
นําชมพิพิธภัณฑ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. หลักสูตรออกแบบ
ถุงขาวกลองแจมจันทร
กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลอง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อินทรียส วนพริกไทย
9. กฤตยชญ คํามิ่ง
การพัฒนาเคลือบตนแบบสําหรับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ชื่อเจาของผลงาน
10. กฤตยชญ คํามิ่ง

ชื่อผลงาน
การพัฒนาดินหนองเสือมาใชในการ
ผลิตเครื่องปนดินเผา

11. วุฒิชัย วิถาทานัง

การศึกษาและการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมงานจักสาน
ประเภทผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
ของตกแตงและเครือ่ งเรือน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12. ชยานันท อาวะโต “หญิงสาวอาบน้ํา”
13. นเรศ ยะมะหาร

“Red Line…2010”

14. เดือนฉายผูชนะ
ภูประเสริฐ

“รองรอยของแผนดิน”

15. เดือนฉายผูชนะ
ภูประเสริฐ

"เล็กนั้นงาม หมายเลข 2"

คณะวิทยาการจัดการ
16. พวงเพชร
สุขประเสริฐ
17. ดวงตา สราญรมย

ความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
สาธารณะฯ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการที่มีการใหบริการฯ
18. สุจิราภรณ ฟกจันทร การประเมินโครงการการแกปญหา
ความยากจน ประจําป 2551

การเผยแพร /
การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กลุมงานกลึงไมตาล จ.เพชรบุรี

นิทรรศการ Art freestyle by
Clubnapralan จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการ Art freestyle by
Clubnapralan จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการ Art freestyle by
Clubnapralan จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการ "เล็กนั้นงาม หมายเลข
2" ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หอศิลป ถนนเจาฟา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี
เทศบาลนครนนทบุรี
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร วันที่เริม่
นําไปใชประโยชน วันที่ 1 ตุลาคม
2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ชื่อเจาของผลงาน
19. สุจิราภรณ
ฟกจันทร

20. รัตนา สีดี

21. ภิญญาพัชญ
นาคภิบาล
22. ฉันธะ จันทะเสนา

23. ชวาลา ละวาทิน

24. ประกอบเกียรติ
อิ่มศิริ
25. ฉันธะ จันทะเสนา

26. ธันยธร ติณภพ

ชื่อผลงาน

การเผยแพร /
การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน
โครงการสํารวจสภาพปญหาความ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
มั่นคงในมิติความคิดเห็นของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ประชาชน ประจําป 2551
ภายในราชอาณาจักร วันที่เริม่
นําไปใชประโยชน วันที่ 1 ตุลาคม
2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555
บทบาทของกลยุทธธุรกิจตอการ
บ.อาร.เค.เอส.กลาส จํากัด
สนับสนุนการปฏิบัติงานฯ
เริ่มนําไปใชประโยชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น
ชุมชนฯ
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555
ผลกระทบภายนอกของการ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
อุดมศึกษา
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555
ผลกระทบของปญหาสังคมตอการ
องคการบริหารสวนตําบลบางจัก
ดําเนินชีวิตของประชาชน
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555
พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
หนังสือพิมพมติประชา วันที่เริม่
ประชาชนตอการนําเสนอขาวฯ
นําไปใชประโยชน วันที่ 1 ตุลาคม
2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
รูปแบบฟงกชั่นประสิทธิภาพตนทุนฯ ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2554
ความรูดานโลจิสติกสของพนักงานฯ บริษัท พานาโซนิค แอพไลแอ็นซ
รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด วันที่เริ่มนําไปใช
ประโยชน วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ชื่อเจาของผลงาน
27. มนสิชา อนุกูล

28. ธันยธร ติณภพ

29. วรุณี เชาวนสุขุม

30. ฉันธะ จันทะเสนา

31. กาญจนา
ดิฐชัยพงศ, อัญชลี
เยาวราช,
ศรินธร ไชยรัตน และ
ประภา อินทะเทพ
32. ศักดิ์ชาย นาคนก

ชื่อผลงาน

การเผยแพร /
การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผูกพันตอองคกรฯ
วันที่เริม่ นําไปใชประโยชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร
การซื้อน้ําดืม่ ตราสินคาเฉพาะฯ
จํากัด วันที่เริม่ นําไปใชประโยชน
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554
ความคิดเห็นของนักศึกษา
หจก.สมพรแมนชั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่
1 มิถุนายน 2555
ประสิทธิภาพการเปนสถานที่
บริษัท Toy Residence จํากัด
ทองเที่ยวฯ
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555
การสํารวจความพึงพอใจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
ผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 10
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล หนวยงาน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อบต.มาบตาพุด

องคการบริหารสวนตําบล
มาบตาพุด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ชื่อเจาของผลงาน

ชื่อผลงาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
33. ศศมล ผาสุข
การสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพร
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

34. ศศมล ผาสุข

การทําสบูกรีเซอรีนสีเสียด การทํา
เทมปุระแปะตําปงและแนะนํา
ประโยชนของพืชสมุนไพรไทย

35. เปรมจิตร บุญสาย

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดสระแกว

การเผยแพร /
การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน
การใหความรูง านวิจัยการทําเจล
ฟาทะลายโจร และแนะนํา
ประโยชนของพืชสมุนไพรไทย การ
ลงมือปฏิบัตจิ ริง สงเสริมใหทํา
ผลิตภัณฑ ใชในครัวเรือนแกชุมชน
ตําบลชีน้ําราย จังหวัดสิงหบุรี
วันที่ 8 เมษายน 2555
การสงเสริมแพทยทางเลือกดาน
สมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงการลงมือปฏิบัตจิ ริง
สงเสริมใหทําผลิตภัณฑใชใน
ครัวเรือนแกชุมชนตําบลชีน้ําราย
จังหวัดสิงหบรุ ี ซึ่งงานวิจัยที่นําไป
เผยแพรและนําไปใชประโยชนทาง
องคการบริหารสวนตําบลชีน้ําราย
ไดทําหนังสือขอบคุณใหแกคณะ
ผูดําเนินงานวันที่ 10 เมษายน
2555
องคการปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดสระแกว

จุดเดน
1. มีระบบสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยดี อีกทั้งมีหนวยงานเฉพาะและมีระเบียบกฎเกณฑ
ที่สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยอยางดี
2. มีการจัดทําคูมือการวิจัยซึ่งจะเปนขอแนะนําใหกับคณาจารยไดอยางดี
3. มีระบบขอมูลที่ดีทําใหทราบขอมูลวามีใครทําอะไร เมื่อไร และผลเปนอยางไร
4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรไดอยางดี
5. มีงบประมาณ (ผานสถาบันวิจัยและพัฒนา) ในปริมาณที่มากพอสมควร
6. มีผลงานวิจัยเพิ่มจํานวนขึ้นมาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการกระตุน สงเสริม อาจารยและบุคลากรดานการทําวิจัย ใหทุนวิจัย การทําวิจัย
ของนักวิจัยรุนใหม ใหอาจารยทําวิจัยเพิ่มขึ้น และเสนอเปนเกณฑความดีความชอบ
2. ควรมีการเผยแพรงานวิจัยและวางแผนใหเปนลําดับขั้นในการเผยแพรใหมากขึ้น
3. ควรมีระบบดูแลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหสูงขึ้น
4. ควรเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยเขากับโครงการพัฒนาคณาจารย
5. ควรเพิ่มใหมีบริการชวยเหลือผูวิจัยใหมากขึ้นในการใชจายเงิน
6. ควรเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยและการเรียนการสอนใหมากขึ้น

มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น จึงใหความสําคัญกับการบริการวิชาการแกสังคม มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการ
ดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริก ารวิชาการเปนหนวยงานที่รับ ผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับคณะ ศูนย สํานัก ตางๆ ไดแก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนย
จัดการศึกษาจังหวัดสระแกว
แนวทางการดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน มีคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะดูแลรับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น หนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ยยังไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําเปนคูมือ
การใหบริการวิชาการ
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 2,770,000 บาท
เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมด า นการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมตามแผนจํ า นวน 88 โครงการ
(จําแนกรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16 โครงการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15 โครงการ คณะวิทยาการจัดการ 11 โครงการ คณะครุศาสตร 7 โครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 โครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 โครงการ สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
9 โครงการ ศู น ย จั ด การศึ ก ษาสระแก ว 5 โครงการ และศู น ย จั ด การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
11 โครงการ) เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถิ่น ใหกับกลุมเปาหมาย
จํานวน 3,148 คน กลุมเปาหมายในการจัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ขาราชการ
และประชาชนทั่ ว ไป โดยมี สํ า นั ก ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละบริ ก ารวิ ช าการร ว มกั บ คณะ ศู น ย
และสํานักตางๆ เปนหนวยดําเนินกิจกรรม/โครงการ
3. มหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการ
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4. มหาวิทยาลัยไดสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน องคการบริหาร
สวนตําบลสวนพริกไทย องคการบริหารสวนตําบลลําไทร องคการบริหารสวนตําบลบึงคําสรอย และ
เทศบาลเมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลชีน้ําราย จังหวัดสิงหบุรี ในการจัด
อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใช
ปุยชีวภาพกับนาขาวพันธุปทุมธานี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ใหความรูเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร (การเพาะเห็ ด ) นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามร ว มมื อ กั บ กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ใหกับศูนยวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ผลการดําเนินโครงการบริก ารวิชาการแกสัง คม มหาวิท ยาลัยไดดํา เนินการบริก าร
วิชาการในรูปของโครงการ/กิจกรรม โดยหนวยงานตางๆ เชน สํานักสงเสริมความรูและบริการวิชาการ
และคณะ รวมทั้งสิ้น 72 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.82 ของโครงการทั้งหมด
รวมงบประมาณที่ใชไปทั้ง สิ้น 1,679,855 บาท คิดเปนรอยละ 60.64 ของงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรใหกับกลุมผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 4,041 คน
งานบริการวิชาการที่ดําเนินงานจําแนกตามรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดํา เนิ นโครงการดา นการบริก ารวิ ชาการแก สั ง คม จํ านวน 14 โครงการ คณะมนุษ ยศาสตรแ ละ
สัง คมศาสตร 14 โครงการ คณะวิ ท ยาการจัด การ 11 โครงการ คณะครุ ศ าสตร 3 โครงการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 โครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 โครงการ และสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการ 9 โครงการ ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 5 โครงการ และศูนย
จัดการศึกษาสระแกว 5 โครงการ ใหกับ กลุม เปาหมายจํานวน 4,041 คน สําหรับ โครงการที่ไมได
ดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ รายชื่อโครงการและรายละเอียดที่ดําเนินงานจําแนกตามคณะ
แสดงดังตารางที่ 2.5
6. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.58
ของอาจารยมหาวิทยาลัยทั้งหมด (จํานวนโครงการ(25)/จํานวนอาจารย (330))
7. คณะไดดําเนินโครงการบริก ารวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.52 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
8. มหาวิ ท ยาลั ยมีแหลง ใหบ ริก ารวิช าการและวิชาชี พที่ได รับ การยอมรับ ในระดั บ ชาติ
1 แหลง คือ ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดรับ การรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อย างไรก็ ต ามมหาวิ ท ยาลั ยยั ง มี แ หล ง เรี ย นรู อื่ น ๆ อี ก หลายแห ง
ที่ใหบ ริการวิชาการแกชุมชน และกําลังพัฒนาเพื่อใหบ ริการแกบุคลากร ชุม ชนและหนวยงานตางๆ
แตยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับชาติ เชน ศูนยภาษา ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ที่ใหบริก ารตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือองคประกอบของตัวอยางตางๆ
9. โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช
ประโยชน ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่อบรมอยูในระดับดีมาก
คิดเปนคะแนนรอยละ 90.94 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในดานกระบวนการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ขั้นตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ
ในระดับดีมาก คิดเปนคะแนนรอยละ 90.80 ดานการประเมินผลการนําไปใชพบวา ทุกโครงการตาม
แนวพระราชดํ า ริ มี ก ารนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการอบรมไปปฏิ บั ติ แ ละมี ก ารนํ า ไปใช ใ นการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน คิดเปนคะแนนรอยละ 92.10
ตารางที่ 2.5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ แยกตามรายหนวยงานดังนี้
ชื่อโครงการ

คณะครุศาสตร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยในชั้นเรียน
2. โครงการพัฒนาความรู
ดานการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เทคนิคการจัดการเรียนรู
4. โครงการพัฒนาและสราง
แหลงเรียนรูการ
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรู
ตามกลุมสาระ
5. โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการสอนในกลุมสาระ
วิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงอาหาร

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

สรุป
จํานวน รอยละความสําเร็จของ
ผูรวม
โครงการ
ความ
โครง ความรู ความ การ
สําเร็จ
การ
ของ
พึง นําไป
พอใจ ใช โครงการ

21 เม.ย. ตึก 7 คณะ
55
ครุศาสตร
12 พ.ค. หองประชุม
55
ราชนครินทร

ครูเครือขาย
100
ครูเครือขาย
100

103

88.00

81.55 89.20



229

88.80

92.43 91.20



26 พ.ค.
55
30 พ.ค.
55

หองประชุม
ราชนครินทร
หองประชุม
ราชนครินทร

ครูเครือขาย
100
ครูเครือขาย
100

204

84.60

96.57 86.20



170

86.60

91.76 89.80



1 ก.ค.
55

หองประชุม
ราชนครินทร

ครูเครือขาย
100

257

85.20

92.09 87.80



15
ก.พ.-27
ก.ค.55

คณะ
เทคโนโลยี
เกษตร

23

100

83.50

100



7. โครงการรณรงคปองกันโรค 25 ก.พ.
พิษสุนัขบาและการรักษาโรค
55
เรื้อน

คณะ
เทคโนโลยี
เกษตร

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
20 คน
บุคคลทั่วไป
30 คน

30

93.75

96.97

100



8. โครงการปลูกกระถิน
สําหรับใชเปนพืชพลังงาน

คณะ
เทคโนโลยี
เกษตร

บุคคลทั่วไป
10 คน

13

84.62

84.62

100



10-11
มี.ค.55

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

9. โครงการเพาะเห็ด

30 มี.ค.
1 เม.ย.
55

โรงเรียน
“สุทธา
ประมุข”
จ.อยุธยา

10. โครงการการใช
ประโยชนจากดอกกุหลาบ
และดอกไมอื่นๆ
11. โครงการตามแนว
พระราชดําริ : โครงการ
หญาแฝก

16-17
มิ.ย.55

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
30 คน
บุคคลทั่วไป
25 คน

12. โครงการปลูกพืชโดย
ไมใชดิน

คณะ
เทคโนโลยี
เกษตร
17 ก.ค. โรงเรียนผักไห บุคคลทั่วไป
55
“สุทธา
10 คน
ประมุข”
จ.อยุธยา
14-15
คณะ
ครูและ
ก.ค.55
เทคโนโลยี
บุคลากร
เกษตร
ทางการ
ศึกษา
30 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. โครงการบริการวิชาการ 28 มี.ค.
ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
55
ภัณฑขาวชุมชนสวน
พริกไทย
14. โครงการอบรมความรู
23 พ.ค.
เบื้องตนเกี่ยวกับเซรามิกส
55
15. โครงการบริการวิชาการ
ซอมบํารุงเครื่องยนต
การเกษตร (อบต.)
16. โครงการฝกอบรม
ผลกระทบแผนดินไหวตอ
โครงสรางอาคาร

23 มี.ค.
55
29 พ.ค.
55

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
สรุป
ผูรวม
โครงการ
ความ
โครง ความ ความ การ สําเร็จ
การ
ของ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช โครงการ
32
100
100 100


28

82.14 92.85

100



53

100

83.02

100



31

100

100

96.77



ชุมชนสวน
พริกไทย
ปทุมธานี

ชุมชน
20 คน

20 คน

75.00 85.70 90.00



คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
องคการ
บริหารสวน
ตําบล
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห
กรรม

ชุมชน
30 คน

30 คน

93.50 90.30 80.65



ชุมชน
50 คน

50 คน

94.00 76.00 74.00



ชุมชน
37 คน

37 คน

100



80.40 86.49
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

คณะวิทยาการจัดการ
17. โครงการปรับแตงภาพ
เพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธกระตุน
ยอดขายตลาด
อิเล็กทรอนิกส (วจก.)
18. โครงการอบรมความรู
ดานภาษีอากร
19. โครงการการสราง
Value Chain ภายใน
องคกร
20. โครงการบริการวิชาการ
โดยบูรณาการในรายวิชา
หลักการมัคคุเทศก และ
หลักการวางแผนและการจัด
รายการนําเที่ยว
21. โครงการอบรมการจัด
ดอกไม

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

23-14
ก.ค.55

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

30

30

100

91.61

92.22



หอง 8406
คณะมนุษย
ศาสตรและ
สังคมศาสตร
20-21 หองประชุม
ก.ค.55
สมพันธ
โลจิสติกสไทย
23 มิ.ย.
วัดจันเสน
55
อ.จันเสน
อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค

40

50

75.00

75.46

88.23



30

30

93.99

100

83.33



30

49

90.30

93.22

91.80



24 พ.ค.
55

30

30

100

82.00

93.33



25

25

100

84.44

84.00



40

40

100

80.20

100



60

60

87.50

81.60

100



18 มี.ค.
55

22. โครงการอบรมวิชาชีพ
1 มี.ค.
งานประดิษฐจากดินไทย 55
ดินญี่ปุน “ชุดน้ําพริก
ปลาทู”
23. โครงการอบรมเพื่อ
24 เม.ย.
สงเสริมหลักปรัชญา
55
เศรษฐกิจพอเพียง
24. โครงการอบรมและ
29-30
ศึกษาโครงการอัเนื่องมาจาก มี.ค.55
พระราชดําริ

โดมวัดหัตถ
สารเกษตร
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
อบต.
สวนพริกไทย
จ.ปทุมธานี
หองประชุม
วัดบางหลวง
จ.ปทุมธานี
อบต.บึงคํา
พรอย และ
ศึกษาดูงาน
ศูนยศึกษาฯ
เขาหินซอน
จ.ฉะเชิงเทรา

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
ผูรวม
โครงการ
โครง ความ ความ การ
การ
รู
พึง
นําไป
พอใจ
ใช

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

25. โครงการพัฒนารายได
จากการใหบริการวิชาการ
(CPD สาขาบัญชี)

10 ก.ค.
55

สถานที่

ศูนยฝก
ประสบการณ
อาคารสมเด็จ
เจาฟาวไลย
อลงกรณ
26. โครงการอบรมวัยรุน
26 มิ.ย. หองประชุม
ดําเนินชีวิตหางไกล
55
อเนกประสงค
ยาเสพติด
รร.หอวัง
ปทุมธานี
27. โครงการสัมมนา
23 ก.พ.
หอง
มาตรฐานการบัญชีที่
55
ราชนครินทร
เปลี่ยนแปลงและกิจการที่
ชั้น 5 อาคาร
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
100 ป สมเด็จ
(NPAE)
พระศรี
นครินทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28. โครงการอบรมหอง เรียน 18 ก.ค.
คณะ
ธรรมชาติ รุนที่ 4
55
วิทยาศาสตร
29. โครงการอบรมการใช
14-15 อาคาร 75 ป
งาน Microsoft Office
พ.ค. 55 หอง IT603
2010
30. โครงการการใชงาน
15 ก.ค อาคาร 75 ป
คอมพิวเตอรผานเครือขาย
55
หอง IT601
อินเทอรเน็ต
31. โครงการไอทีสูชุมชน
16-17
โรงเรียนวัด
ก.ค.55
วันอุทิศ
(สิริกมลฉ่ํา
ราษฎรบํารุง)
จ.อางทอง
32. โครงการเผยแพรความรู 23 มี.ค. โรงเรียนวัด
ดานเทคโนโลยีสูชุมชน
55
ธรรมนาวา
33. โครงการสงเสริม
8 เม.ย.
องคการ
ผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชน
55
บริหารสวน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบล
ชีน้ําราย

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน
50

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
สรุป
ผูรวม
โครงการ
ความ
โครง ความ ความ การ สําเร็จ
การ
ของ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช โครงการ
14
100 90.20 90.00


350

350

93.00 81.84

100



100

100

100

90.60 89.00



40 คน

40

100

91.20 81.00



25 คน

30

97.00 94.00 73.00



30 คน

26

96.00 87.00 85.00



25 คน

45

97.78 98.66

100



20 คน

54

83.30

100

100



30 คน

40

100

100

72.50
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

34. โครงการสงเสริมแพทย
ทางเลือกดานพืชสมุนไพรสู
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
35. โครงการสงเสริมความรู
ทางเคมีสูวิถีชีวิตไทย

10 เม.ย.
55

36. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ
สื่อเสริมประสบการณ
การเรียนรูทางดาน
เรขาคณิต สําหรับนักเรียน
กศน.
37. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ
สื่อเสริมประสบการณ
การเรียนรูทางดาน
เรขาคณิตสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
38. โครงการอาหารไทย
โบราณ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทําขาวแช
39. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องพลศาสตร
การบิน
40. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทํา
ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
ไปใชในชีวิตประจําวัน
41. โครงการ “หองเรียน
ธรรมชาติและเสนสี”

สถานที่

สํานักงาน
องคการ
บริหารสวน
ตําบลชีน้ําราย
20-21 นักเรียนและ
ส.ค. 55 ผูสนใจทั่วไป
ชุมชน
19 ส.ค. โรงเรียนวัด
55
ธรรมนาวา

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน
30 คน

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
สรุป
ผูรวม
โครงการ
ความ
โครง ความ ความ การ
สําเร็จ
การ
ของ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช โครงการ
30
100 100 66.66


30 คน

50

100

100

100



20

44

100

96.25 90.00



1 ส.ค.
55

ศูนย
เทคโนโลยี
ไฮเทค
พระนคร
ศรีอยุธยา

30 คน

69

100

94.17 83.33



21 ส.ค.
55

อาคารหลัก
สูตรคหกรรม
ศาสตร
ศูนยวิทยา
ศาสตร

20 คน

30

100

93.08 75.00



30 คน

30

100

100

90.00



24 ส.ค.
55

โรงเรียน
ชุมชนวัดหนา
ไม

30 คน

53

100

100

93.00



20 ก.ค.
55

โรงเรียน
ชุมชน
วัดหนาไม

40 คน

64

100

91.16 94.43



24 ก.พ.
55

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
42. โครงการอบรม
28 มี.ค.
โปรแกรม Sibelius สําหรับ
55
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียง
43. โครงการบริการวิชาการ 18-20
ดานศิลปะการแสดงแก
ส.ค.55
ชุมชน
44. โครงการบริการวิชาการ 23 มี.ค.
ดานศิลปะการแสดงแก
55
ชุมชน “อบรมเชิงปฏิบัติการ
รําหนาพาทย”
45. โครงการบริการวิชาการ 8-9 ก.ค.
ดานสารสนเทศศาสตร
55
แกชุมชน
46. โครงการกิจกรรม
10 ม.ค.
สงเสริมรักการอานสําหรับ
55
เด็กนักเรียน
47. โครงการพัฒนา
6-8 ส.ค.
หองสมุดโรงเรียนตํารวจ
55
ตระเวนชายแดน จังหวัด
สระแกว
48. โครงการอบรมเทคนิค 15 ส.ค.
ศิลปะสําหรับครู จังหวัด
55
ปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียง
49. โครงการบรรยาย
28 มี.ค.
ประชาธิปไตยของหนู
55
50. โครงการบริการวิชาการ 7 ส.ค.
เผยแพรความ รูตามหลัก
55
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“วัยรุนไทยสูอ าเซียน”

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
สรุป
ผูรวม
โครงการ
ความ
โครง ความ ความ การ
สําเร็จ
การ
ของ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช โครงการ

สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

ศูนย
คอมพิวเตอร
คณะ
วิทยาศาสตรฯ

40

41

100

92.80 87.33



หองศิลปะ
การแสดง

20

40

97.20 83.40 93.40



หองปฏิบัติ
การนาฏศิลป

20

28

86.00 93.60 93.20



รร.ทุงกบินทร
รร.การบินไทย
รร.บานน้ําออม
รร.วัดธรรม
นาวา

30

35

75.00 75.46 88.23



30

42

90.30 93.22 91.80



รร.ทุงกบินทร
รร.การบินไทย
รร.บานน้ํา
ออม
หองประชุม
8406

300

302

93.99

83.33



50

57

87.50 80.90 80.20



หองประชุม
8406
รร.วัดธรรม
นาวา

30

43

87.50 81.60

100



50

108

93.00 81.84

100



100

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

51. โครงการกิจกรรม
สงเสริมรักการอานสําหรับ
เด็กนักเรียน
52. โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดสระแกว

10 ม.ค.
55

รร.วัดธรรม
นาวา

30

53. โครงการอบรมเทคนิค
ศิลปะสําหรับครู จังหวัด
ปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียง
54. โครงการบรรยาย
ประชาธิปไตยของหนู
55. โครงการบริการวิชาการ
เผยแพรความ รูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“วัยรุนไทยสูอาเซียน”
56. โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนักศึกษา
วางพวงมาลา ณ
พระบรมวงศเธอ
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์
57. โครงการบริการวิชาการ
ดานจิตวิทยาแกชุมชน
“สรางสรรคสรางอาชีพ”
58. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและศิษย
เกา “สัมมนาจับจิตใสใจ
อนาคต”
59. โครงการบริการวิชาการ
ICT for ESL Learning 2
60. โครงการบริการวิชาการ
รูใชภาษา เพื่อความ
กาวหนาในอาชีพ

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
สรุป
ผูรวม
โครงการ
ความ
โครง ความรู ความ การ
สําเร็จ
การ
ของ
พึง
นําไป
พอใจ
ใช โครงการ
42
90.30 93.22 91.80


6-8 ส.ค. รร.ทุงกบินทร
55
รร.การบินไทย
รร.บานน้ํา
ออม
15 ส.ค. หองประชุม
55
8406

300

302

93.99

100

83.33



50

57

87.50

80.90

80.20



28 มี.ค.
55
7 ส.ค.
55

หองประชุม
8406
รร.วัดธรรม
นาวา

30

43

87.50

81.60

100



50

108

93.00

81.84

100



7 ส.ค.
55

60

66

85.00

84.80

90.60



24 ก.พ.
55

พระบรมวงศ
เธอรพีพัฒน
ศักดิ์
กรมหลวง
ราชบุรีดิเรก
ฤทธิ์
รร.วัดธรรม
นาวา

30

61

90.16

86.60

90.16



8 ส.ค.
55

อาคาร 80 ป
วไลยอลงกรณ

100

100

77.60

86.20

87.00



29 ก.พ.
2 มี.ค.
55
10 ก.ค.
55

หอง ศภ.801
อาคาร 75 ป

30

31

76.00

88.80

90.4



วังน้ําเย็น จ.
สระแกว

20

25

92.00

89.80

87.60
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

61. โครงการบําบัดน้ําเสีย
ก.ค.
ดวยน้ําหมักชีวภาพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ต.ค. 54
62. โครงการสงเสริม
12-13
การสั่งสมสมรรถนะและ
พ.ค. 55
ประสบการณที่พึงประสงค
ของนักศึกษาทางวิชาการ
และงานวิจัย
ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร
63. โครงการอบรม เชิง
24 ส.ค.
ปฏิบัติการ”ความสําคัญของ
55
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานองคการบริหารสวน
ทองถิ่น”
64. โครงการใหความรู
30 มี.ค
การถนอมอาหารจากพืชผัก
55
อินทรีย (การแปรรูปอาหาร
จากผักอินทรีย)
65. โครงการใหความรูถุงผา 30 มี.ค
ลดโลกรอน
55
66. โครงการใหความรูปลูก 30 มี.ค
สวนผักอินทรียเพื่อแปรรูป
55
อาหาร
ศูนยการศึกษาสระแกว
67. โครงการสรางผลิตภัณฑ 23 มี.ค.
ไวใชในครัวเรือนลดรายจาย
ตามรอยพระราชดําริ
7 เม.ย.
55
68. โครงการบริการวิชาการ 24 มี.ค.
เพาะเห็ดฟางในตะกรา
อาชีพเสริมรายไดชุมชน
6 เม.ย.
พอเพียง
55

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
ผูรวม
โครงการ
โครง ความ ความ การ
การ
รู
พึง
นําไป
พอใจ
ใช
38 คน 83.33 97.20 100

สรุป
ความ
สําเร็จ
ของ
โครงการ


สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

ต. สวน
พริกไทย
อ. เมื อง
จ.ปทุ ม ธานี
ต.คลองจิก
อ.บางปะอิน
จ.พระนคร
ศรีอยุธยา

40 คน

41

42

85.79

98.16

100



โรงเรียน

บุคคลทั่วไป
และนัก
ศึกษา
จํานวน

20 คน

85

100

75



อบต.

ประชาชน

20 คน

80

100

75



ศูนย กทม.

บุคคลทั่วไป
และนัก
ศึกษา
บุคคลทั่วไป
และนัก
ศึกษา

20 คน

80

100

75



20 คน

85

100

85



ศูนย กทม.

อบต.หนอง
บอน

บุคคลทั่วไป

145
คน

100

100

100



อบต.ผานศึก

บุคคลทั่วไป

148
คน

100

100

100



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

68

ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

69. โครงการบริการวิชาการ
เกษตรพอเพียง "ราชภัฏสู
ชุมชน"

23 มี.ค.
6 เม.ย.
55
22 มี.ค.
5 เม.ย.
55

อบต.หนอง
บอน

70. โครงการบริการวิชาการ
บัญชีครัวเรือนสูชุมชน
พอเพียง

เทศบาลทา
เกษม

จํานวน รอยละความสําเร็จของ
ผูรวม
โครงการ
โครง ความ ความ การ
การ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช
บุคคลทั่วไป 143
100
100 100
คน
กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

บุคคลทั่วไป

161
คน

สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
18 ส.ค.
ต. สวน
40 คน
47 คน
54
พริกไทย
อ. เมื อง
จ.ปทุ ม ธานี
15 มี.ค.
1 แหง
48
55
24 ส.ค.
1 แหง
62
55
20 มิ.ย.
100
56
55
21 มิ.ย.
100
56
55
22 มิ.ย.
100
56
55

71. โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางการทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
72. โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน (รุน 1)
73. โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน (รุน 2)
74. โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
75. โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
76. โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
3 แหง
77. โครงการพัฒนาโรงเรียน 23 ส.ค.
ตํารวจตระเวนชายแดน
55

100

47

สรุป
ความ
สําเร็จ
ของ
โครงการ


100

100

100



100

97.50

100



100

84.10

100



100

85.88

100



100

93.72

100



100

100

100



100

91.30

100



100

87.96

100



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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หมายเหตุ การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ใชการประเมินแบบ 3 มิติ
คือ การประเมินมิติดานความรูความเขาใจ ดานความพึงพอใจ และการนําไปใชประโยชน
เกณฑที่ใชประเมินตางกันตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
จํานวนกลุมเปาหมาย
ครู/อาจารย/นักวิชาการ ชาวบาน/ชุมชน/สังคม
/นิสิตนักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65

มิติการประเมิน
1. ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย

รายละเอี ย ดโครงการบริ ก ารวิช าการที่ บู ร ณาการการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย แยก
รายหนวยงานดังนี้
โครงการบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการออกแบบเว็บไซต
โปรแกรม
2. โครงการอบรมการจัด
ดอกไม วันที่ 24 พ.ค. 55

ดานทีน่ ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา
ไปบูรณาการ
สอน
วิจัย




3. โครงการอบรมและศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ




4. โครงการบริการวิชาการ
โดยบูรณาการในรายวิชา
หลักการมัคคุเทศกและ
หลักการวางแผนและการจัด
รายการนําเที่ยว (23 มิ.ย.55)



รายละเอียดการบูรณาการ

บูรณาการกับรายวิชา การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร
(1/2555) ของ อ.ชลียา ยางงาม
บูรณาการกับรายวิชา การจัดนิทรรศการ (1/2555) และ
วิชาฉากและวัสดุประกอบฉาก(1/2555) ของ ผศ.ละเอียด
ขจรภัย
บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง โครงการผลกระทบตอการบริหาร
จัดการสวัสดิการผูสูงอายุในเขตภาคกลาง (ก.ย.2555) ของ
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล ผศ.ละเอียด ขจรภัย,
ผศ.จารึก สงวนพงษ, อ.อัจฉรา เปรมเปรื่องเวส)
บูรณาการกับรายวิชา เรื่อง การเงินธุรกิจ (1/2555)
ของ อ.อุบล ไมพุม และวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (1/2555)
ของ อ.มนสิชา อนุกูล
บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง อิทธิพบของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (มี.ค.2556) ของ
ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย
บูรณาการกับรายวิชา หลักการมัคคุเทศก (1/2555) ของ
ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ และ วิชา หลักการวางแผนและ
การจัดรายการนําเที่ยว (1/2555) ของ อ.จุรีรัตน หนองหวา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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โครงการบริการวิชาการ

5. โครงการพัฒนารายไดจาก
การใหบริการวิชาการ (CPD
สาขาบัญชี)
6. โครงสรางปรับแตงภาพ
เพื่อการโฆษณาและประชา
สัมพันธกระตุนยอดขายตลาด
ตลาดอิเล็กทรอนิกส
7. โครงการการสราง Value
Chain ภายในองคกร

ดานทีน่ ําความรู/
ประสบการณ/
รายละเอียดการบูรณาการ
ประเด็นปญหา
ไปบูรณาการ
สอน
วิจัย

บูรณาการกับรายวิชา บัญชีชั้นสูง (2/2555)
ของ อ.อภิชาต การะเวก


บูรณาการกับรายวิชา การจัดการธุรกิจพาณิชย (1/2555)
ของ อ.ชลียา ยางงาม และ วิชา การจัดการธุรกิจดวย
คอมพิวเตอร(1/2555) ของ อ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง



บูรณาการกับรายวิชา การจัดการการขนสงทางบก (2/2555)
ของ อ.นิศากร มะลิวัลย และ วิชา การจัดการคลังสินคา (2/2555)
ของ อ.ปริญ เอี่ยมคง
บูรณาการกับรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (2/2555)
ของ อ.มนสิชา อนุกูล


8. โครงการอบรมวัยรุน
ดําเนินชีวิตหางไกลยาเสพติด
(26 มิ.ย. 55)

9. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ/
โครงการพัฒนาอาชีพดาน
บริหารธุรกิจสูชุมชน
(พ.ย. 55)

10. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การสรางรายได (ม.ค. 56)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11. อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ เทคนิ ค 
การเขี ย นวิ จั ย เพื่ อ นํ า ไปสู
ผลงานทางวิชาการ
(18 - 20 ส.ค. 55)
12. พัฒนาหองสมุดโรงเรียน 
ตํารวจ ตะเวนชายแดน
จ.สระแกว10,17,24 ส.ค. 55
13. โครงการบริการวิชาการดาน 
จิตวิทยาแกชุมชน “จิตสํานึกดี”
(31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 55)

บูรณาการกับรายวิชา การเงินธุรกิจ (2/2555)
ของ อ.อุบล ไมพุม และวิชา การวิจัยตลาด (2/2555)
ของ อ.นฤพันธ อาชาไกรสร
บูรณาการกับรายวิชาเศรษฐศาสตรคณิตศาสตร (2/2555)
ของ ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

บูรณาการกับรายวิชา การวิจัยดานศิลปะการแสดง
(1/2555) ของ ผศ.ดร.อนงลักษณ
บูรณาการกับรายวิชา การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
(1/2555) ของ อ.ปฏิยพรรณ
บูรณาการกับรายวิชา จิตวิทยาการแนะแนว (1/2555)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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โครงการบริการวิชาการ

ดานทีน่ ําความรู/
ประสบการณ/
รายละเอียดการบูรณาการ
ประเด็นปญหา
ไปบูรณาการ
สอน
วิจัย

บูรณาการกับรายวิชา การฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม
(2/2555) ของ อ.มนฤดี

14. โครงการบริ ก าร
วิ ช าการด านจิ ต วิ ท ยาแก
ชุ ม ชน “ผมเป น ...หนุ ม แล ว
ครั บ ” (20 ม.ค. 56)

15. โครงการบริการวิชาการ
ทางสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา เรื่อง “วัยรุนไทยสู
อาเซียน” (7 ส.ค. 55)
16. โครงการบริการวิชาการรู 
ใชภาษาเพื่อความกาวหนาใน
อาชีพ (10 ก.ค. 55)

17. โครงการบริการวิชาการ
ดานจิตวิทยาแกชุมชน “ชีวิต
ที่มองเห็น” (26 ม.ค. 56)

18. โครงการวิเคราะห
โครงการผูเขารับการอบรม
และศึกษาดูงานที่ศูนยภูมิ
รักษธรรมชาติ จ.นครนายก
(11-13, 25 - 27 ม.ค. 56)
19. โครงการศึกษาพฤติกรรม 
สารสนเทศของกลุมบุคลที่
เขาศึกษาดูงานและเขารับ
การอบรมที่ศูนยภูมิรักษ
ธรรมชาติ จ.นครนายก
(9,23,31 ม.ค.56,7 ก.พ.56)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20. โครงการไอทีสูชุมชน
(16 - 17 ก.ค. 55)
21. โครงการสงเสริมความรูทาง 
เคมีสูวิถีไทยตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (20 - 21 ส.ค. 55)

22. โครงการอาหารไทย
โบราณ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทําขาวแช (21 ส.ค. 55)

บูรณาการกับรายวิชา ระบบเศรษฐกิจไทยและวิสาหกิจ
ชุมชน (1/2555) และบูรณาการกับรายวิชา การพัฒนาสังคม
(1/2555)
บูรณาการกับรายวิชา การอานการเขียนเชิงธุรกิจ (2/2555)
บูรณาการกับรายวิชา การฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม
(2/2555) ของ อ.ศิริวรรณ
บูรณาการกับรายวิชา การบริหารโครงการดานสารสนเทศ
(2/2555)



บูรณาการกับรายวิชา พฤติกรรมของผูใชและความตองการ
สารสนเทศ (2/2555)
บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมสารสนเทศของกลุม
บุคคลที่เขาศึกษาดูงานและฝกอบรมที่ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
จ.นครนายก”
(เผยแพรชวงเดือน พ.ค.56)
(1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่
1/2555 (2) วิชาเทคโนโลยีเวบ ภาคการศึกษาที่ 1/2555
บูรณาการกับรายวิชา วิชาเคมีพื้นฐาน ภาคการศึกษา
1/2555
วิชาอาหารไทย ภาคการศึกษา 1/2555

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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23. การอบรม “การสงเสริม
พัฒนาพืชสมุนไพรสูชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ”
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24. โครงการใชประโยชนจาก
ดอกกุหลาบและดอกไมอื่น
(มิ.ย. 55)
25. โครงการปลูกพืชโดยไมใช
ดิน (ก.ค. 55)
26. โครงการปลูกกระถิน
สําหรับใชเปนพืชสวน (มี.ค. 55)
27. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร (การทําบะหมี่)
(20 ก.พ. 53)
28. โครงการรณรงคปองกันโรค
พิษสุนัขบา (25 ก.พ. 55)
คณะครุศาสตร
29. โครงการอบรมปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู
ศิษยเกา ครูพี่เลี้ยง และครูใน
เครือขายปฐมวัย ดําเนินการ
วันที่ 27 ก.ค. 55 ชั้น 8
อาคารศูนยภาษา
30. โครงการคายภาษา
อังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ดําเนินการวันที่ 14 - 15
ก.ค. 55 ณ เคียงทะเลรีสอรท
31. โครงการจัดคายวิทยา
ศาสตรเพื่อการเรียนรู
ดําเนินการวันที่ 27 ก.ค. 55
ณ โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
จ.เพชรบุรี

ดานทีน่ ําความรู/
ประสบการณ/
รายละเอียดการบูรณาการ
ประเด็นปญหา
ไปบูรณาการ
สอน
วิจัย

บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง “การศึกษาองคประกอบทางเคมี
พิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลันของสารสกัดแปะตําปงที่มี
ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของหนูที่เปนเบาหวาน (ม.ค. 56)


บูรณาการกับรายวิชา ไมดอกไมประดับ (1/2555)
ของ ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ



บูรณาการกับรายวิชา หลักพืชศาสตร (1/2555)
ของ ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการใหผลผลิต
ชีวมวลของกระถินสายพันธุตางๆเพื่อใชเปนแหลงพลังงาน
ชีวมวล (พ.ค. 56) ของ อ.ดร.กรรณิกา เรงศิริกุล
บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมอินนูลินที่มีตอคุณภาพ
ขนมปงแซนดวิช (ก.พ.56) อ.ดร.กันภา สุขลิ้ม






โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา บูรณาการกับวิชา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว (2/2555) ของ
อ.ราชาวดี ยอดเศรณี



บูรณาการกับรายวิชา วิชาวิจัยในชั้นเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(1/2555) ของ อ.วิลินดา



บูรณาการกับรายวิชา 1. วิชากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
2. วิชาจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3. วิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (1/2555) ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ



บูรณาการกับรายวิชาวิชาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
(1/2555) ของ อ.ดร.ศักดิ์ อ.ฐาปนา และ อ.ธัญวรัตน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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32. โครงการเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษโดยการเลา
นิทานดําเนินการ วันที่
28 - 29 มิ.ย. 55 ณ อาคาร
ศูนยภาษา
33. โครงการ School for
innovative Learning :
Using ICT in Mathematics
ดําเนินการวันที่ 20 ธ.ค. 55
ณ หองราชนครินทรฯ
34. โครงการพัฒนาทักษะ
การแกปญหาทางคณิต
ศาสตร โดยใชกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา ผาน
การจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35. โครงการอบรมความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับเซรามิกส
(23 พ.ค. 55)

ดานทีน่ ําความรู/
ประสบการณ/
รายละเอียดการบูรณาการ
ประเด็นปญหา
ไปบูรณาการ
สอน
วิจัย
บูรณาการกับรายวิชา 1. วิชากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

(1/2555) 2. วิชาจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ (1/2555)
ของ อ.นรัจฉรา และ อ.สุอาสาฬห


บูรณาการกับรายวิชา แนวโนมคณิตศาสตรศึกษา (2/2555)
ของ อ.พัชรินทร และ อ.ชัยวัฒน



บูรณาการกับรายวิชา สัมมนาคณิตศาสตรสําหรับครู
คณิตศาสตร (2/2555)
บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
คาคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการแกปญญาของโพลยา
ของนักศึกษาครู






36. โครงการฝกอบรมพัฒนา
ความรูทางดานออกแบบ
บรรจุภัณฑขาวใหกับชุมชน
สวนพริกไทย (28 มี.ค. 55)
37. โครงการบริการวิชาการ
การซอมบํารุงเครื่องยนต
การเกษตร (23 มี.ค. 55)





วิชาเตาและการเผาเซรามิกส 2 (2/2555) อาจารยกนกนาฎ
พรหมนคร วิชาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3 (2/2555)
ของ อ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ)
The effect of Base and fire Strip Mater on the
Surface Quality of Ceramic Products Fired in the
Wood Kilins (ก.พ. 2555) ของ อ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
วิชาการออกแบบกราฟกเบื้องตน (2/2555)
ของ อ.วิศวรรธน พัชรวิชญ
วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (2/2555)
ของ ผศ.กฤษฎางค ศุกระมูล

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ดานทีน่ ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา
ไปบูรณาการ
สอน
วิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

38. โครงการบริการวิชาการ
รวมเรียนรู พัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาองคกร ชุมชน
ทองถิ่น (พ.ค. 56)

39. โครงการอบรมการเตรียม
ความพรอมกอนขึ้นเครื่องบิน
(มี.ค. 56)

40. โครงการบริการวิชาการ
รวมเรียนรู พัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาองคกร ชุมชน
ทองถิ่น ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
จ.ปทุมธานี (พ.ค. 56)

รายละเอียดการบูรณาการ

บูรณาการกับรายวิชา “สัมมนาการจัดการองคการ
และทรัพยากรมนุษยขั้นสูง” (3/2555)
ของ อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
บูรณาการกับรายวิชา “การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน”
(2/2555) ของ อ.ณัฐกานต ตั้งวนาไพร



บูรณาการกับรายวิชา “สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2/2555) ของ อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม และ
อ.จีรภัทร อัฐฐิศิลปเวท
การพัฒนาการทําปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยอยางครบวงจร
(พ.ค. 56) ของ อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม และ
อ.จีรภัทร อัฐฐิศิลปเวท

จุดเดน
1. มหาวิท ยาลัย มีคณะกรรมการบริก ารวิช าการในระดับ มหาวิ ท ยาลัยและระดับ คณะ
ดูแลรับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการ แกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการแกสังคม
3. มหาวิท ยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองตามความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
4. มหาวิทยาลัยมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ 1 แหลง
คื อ ศู น ย วิ ท ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยได รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
5. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการใหกับคณะ
7. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ โดยมีสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินงานรวมกับ
คณะ ศูนย และสํานักตางๆ
8. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
แบบ 3 มิติ คือ ประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช อยูในระดับดีมาก
9. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการใหบริการทางวิชาการ
10. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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11. มหาวิท ยาลัยมี ก ารสํารวจความตองการของชุม ชนหรือหนวยงานที่จ ะไปใหบ ริก าร
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ
12. มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ
เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําคูมือการใหบริการวิชาการ
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะทุกคณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยเนนการสราง
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะจัดหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของ
คณะใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคณะอีกทางหนึ่ง
3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น ให อ าจารย ไ ด ดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการที่ บู ร ณาการ
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย
4. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมบริการวิชาการไดกวางขวางยิ่งขึ้น
5. มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการ

มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญตอการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม และการทองเที่ยว ที่สําคัญดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรมในการดําเนินงาน และประสานการทํางานกับหนวยงาน
ตางๆ
2. การบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมและ
การทองเที่ยว ดังนี้
โครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร
1. โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรูศิษยเกา
ครูพี่เลี้ยง และครูในเครือขายปฐมวัย
2. โครงการขายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
3. โครงการจัดคายวิทยาศาสตรเพือ่ การเรียนรู
4. โครงการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยการเลานิทาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. โครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษศลิ ปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับรายวิชาการตลาดของอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. โครงการแสดงผลงานเครื่องปนดินเผาเจาฟาวไลยอลงกรณ ครั้งที่ 2 บูรณาการกับรายวิชา
การเตาและการเผาเซรามิกส
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โครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. โครงการดนตรีรวมสมัยบูรณาการกับรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ของหลักสูตรดนตรี
8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทยบูรณาการกับรายวิชาวาทศิลปการแสดง
ของหลักสูตรศิลปะการแสดง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร รหัสวิชา 4513801 โดยการใช
ใบตองและดอกไมตามฤดูกาลมาประดิษฐบายศรีสําหรับประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษตางๆ
10. รายวิชาจัดเลี้ยงในโอกาสตางๆ รหัสวิชา 4514302 และ รายวิชาขนมไทย รหัสวิชา 4513202
โดยนักศึกษาของหลักสูตร คหกรรมศาสตรแตละชั้นปรับผิดชอบการทําอาหารคาว - หวาน
ใสบาตรตอนเชา ถวายแดพระภิกษุสงฆ
11. รายวิชาเครื่องหอมและของชํารวย รหัสวิชา 4554402 เพิ่มทักษะการประดิษฐของชํารวยจาก
เครื่องหอมไทยจากภูมปิ ญญาไทย
คณะวิทยาการจัดการ
12. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนแมน้ําทาจีนบูรณาการกับรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
13. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดคลองสวนรอยป จังหวัดสมุทรปราการและตลาด
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการกับรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
โครงการการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการรวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 2 “ตามรอยพออยางพอเพียง”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. โครงการอบรมความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับเซรามิกส
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับ ครู จัง หวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียง ของหลักสูตร
ทัศนศิลป
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับรายวิชา
อาหารเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
5. โครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการ
กับรายวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการผอนคลายกลามเนื้อ
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารปรุงเครือ่ งหอมน้ําอบไทย บูรณาการกับรายวิชาเครื่องหอม
กับของชํารวย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7. โครงการบําบัดน้ําเสียดวยน้ําหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนตําบล
สวนพริกไทย บูรณาการกับวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
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โครงการการบูรณาการกับการวิจัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานวิจัยเรื่องการศึกษาองคประกอบทางเคมีพิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลันของสารสกัด
แปะตําปงทีมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของหนูทเี่ ปนเบาหวาน
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่สอดคลองกับแผนงาน และดําเนินการ
อยางตอเนื่องรวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณชน เชน วันสําคัญตามประเพณีตางๆ การแสดงผลงาน
ในนิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
ทั้ง นี้ กิจ กรรมและการดําเนิน การสํา นัก ศิ ล ปวัฒ นธรรมสง เสริ ม ให ห น วยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยดําเนินการ และชวยประสานงาน ซึ่งสํานักศิลปวัฒนธรรมมีโครงการและกิจกรรมที่จัดทํา
5 โครงการ ไดแก
1) โครงการวันพอแหงชาติและประกวดแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ วันที่ 4 ธันวาคม 2555
ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
2) โครงการจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรม วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2555, 16 - 22 มกราคม 2556
ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ป
3) โครงการวันเจาฟาวไลยอลงกรณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ดานหนาอนุสาวรียสมเด็จ
เจาฟาวไลยอลงกรณ
4) โครงการจัดทําจุลสารสํานักศิลปวัฒนธรรม พฤศจิกายน 2555 - สิงหาคม 2556
5) โครงการจัดทําเว็บไซดสํานักศิลปวัฒนธรรม พฤศจิกายน 2555 - สิงหาคม 2556
จุดเดน
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี สํ า นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายในการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยให ค วามสํ า คั ญ ต อ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกสังคม
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทําจุลสารวัฒนธรรม และโครงการจัดทําฐานขอมูลเว็บไซต
สํานักศิลปวัฒนธรรม
4. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดใหมี
โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ เชนการแสดงผลงานในนิทรรศการ
Art Freestyle by Clubnapralan การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
5. มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการกับวิชาตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท
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ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยและคณะควรเรงสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
และองคกรอื่นภายในประเทศ เชน การทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฯลฯ
2. มหาวิท ยาลัยควรมีก ารสรางและพัฒ นาองคความรูในงานศิล ปวัฒ นธรรมที่ส ามารถ
เผยแพร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหนวยงานอื่นในประเทศ และทั้งกลุมประเทศอาเซียนและ
ประเทศอื่นๆ
3. วัฒ นธรรมที่ม หาวิท ยาลั ยและทุก คณะควรจะต องเนนเหมือ น ๆ กัน คือ วัฒ นธรรม
การเรียนรู วัฒนธรรมการรูจักพัฒนาศักยภาพของตนเองและวัฒนธรรมของคนดี (คุณธรรมจริยธรรม)
4. มหาวิทยาลัยควรสรางสารสนเทศทางประวัติศาสตร ภายใตโครงการวันเจาฟาวไลยอลงกรณ
5. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย

มิติที่ 5 ดานการบริหารจัดการและงบประมาณ
ดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการดําเนินงานในการบริหาร
จัดการองคกร ประกอบดวย
1. การบริหารดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารจัดการดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดังนี้
1) มหาวิ ท ยาลั ย กํา หนดกระบวนการบริห ารจั ดการดา นนโยบายอย า งเปน ระบบ
มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) รวมกําหนดนโยบายเพื่อให
มีการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
2) มหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการระเบียบ ขอบังคับซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
และมีการดําเนินการวิเคราะหและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันใหมีความทันสมัยและสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงตามกฎหมาย
3) มหาวิท ยาลัยมีการกระจายอํานาจความรับ ผิดชอบลงสูร ะดับคณะในการบริหาร
จัดการตามลําดับขั้นตอนขอบเขตหนาที่รับผิดชอบโดยการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ภายใตขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
4) มหาวิท ยาลัย พัฒ นาระบบบริห ารยุท ธศาสตร ที่มุง ผลสัม ฤทธิ์และระบบบริห าร
คุณภาพ
5) มหาวิทยาลัยมีการทบทวนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการทํางาน
ใหสอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตรตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
2. การบริหารดานทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อาคารสถานที่
การบริห ารด านทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ มหาวิ ท ยาลัยไดมี ก ารนําระบบ
เทคโนโลยีเ ข ามาใชใ นการดํา เนิน งาน ได แก ระบบงบประมาณ พัส ดุ การเงิ น และบั ญ ชีก องทุ น
โดยเกณฑ พึ ง รั บ - พึ ง จ า ย ลั ก ษณะ 3 มิ ติ ระบบนี้ ช วยอํ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ทําใหก ารเบิ ก จา ยงบประมาณมีค วามสะดวกและทั นเวลา เมื่อสิ้ นสุด ปง บประมาณ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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มหาวิทยาลัยจั ดให มี การตรวจสอบบั ญชี และทรั พย สิ นประจําป ของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อเป นขอมู ลในการ
ตัดสินใจในการใชจายทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารที่ทันสมัยหลายทางอยางทั่วถึง เชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในองคกรและเชื่อมโยง
กับองคกรภายนอก มีการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและระบบสารสนเทศทุกหนวยงาน ทําใหนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน ระบบจัดการชั้นเรียน (Classroom Management System,
cms.vru.ac.th) ระบบการจองรายวิชาออนไลน (reg1.vru.ac.th) ระบบประเมินการสอนออนไลน
(http://reg1.vru.ac.th/login01.aspx) ระบบติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา (http://apps.vru.ac.th/bundit/)
ระบบทรานสคริปตกิจกรรม (Activity Transcripts, http://apps.vru.ac.th/index.php) ระบบงบประมาณ
พัส ดุ การเงิน และบัญ ชีกองทุน โดยเกณฑพึง รับ - พึง จาย ลัก ษณะ 3 มิติ เปนตน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยไดดําเนินจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรประจําหองเรียนและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหไดมาตรฐานและเพียงพอ รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตไรสายใหครอบคลุม ทุก อาคารในมหาวิทยาลัย มีร ะบบการจัดเก็บขอมูลสถิติที่สามารถ
ใชป ระกอบการบริห ารจั ดการไดอยางมี ป ระสิท ธิภาพ รวมถึง มี ก ารพัฒ นาระบบเครือขา ย ระบบ
สารสนเทศ และ Web 2.0 อยางตอเนื่อง
อาคารสถานที่ โครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอม มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงาน
ปรับ ปรุง พัฒ นาอาคารสถานที่ และภู มิทัศน ใหมี ความสวยงาม สะดวกสบาย และมีค วามพรอ ม
เพื่อรองรับการเรียนการสอน การใหบริการแกนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย
และบุคลากร
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารจัดการดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
2) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ โดยจัดทําแผนพัฒ นาบุคลากรของมหาวิท ยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และจัด
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
3) มหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 4 G VRU คือ การมีสุนทรียดาน
ภูมิทัศน จัดการพลังงานสิ่งแวดลอมเหมาะสม บริห ารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒ นาศาสตร
สรางเครือขายตอเชื่อมสูสากล และสรางทุนทางปญญา เพิ่มปรัชญาแกสังคม
4) มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการใหความรูในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพและรณรงค
สรางแรงจูงใจและกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในทุกระดับและทุกหนวยงาน
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5) มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรใหมีการเรียนรูจากการปฏิบัติการจัดการความรูในเรื่อง
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จัดใหมีเครือขายการประกัน
คุณภาพ
6) มหาวิทยาลัยสนับ สนุนการจัดโครงการเพื่อพัฒ นาบุคลากร ไดแก โครงการอบรม
สัมมนาวิชาการและวิชาชีพ โครงการสงเสริมสวัสดิการ โครงการจัดการความรู โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานเปนทีม
7) สนับสนุนจัดสงอาจารยประจําไปฝกอบรมและสัมมนา ประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศ และตางประเทศ
ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2555
จํ า แนกเป น งบประมาณแผ น ดิ น 261,876,500 บาท งบประมาณรายได 361,000,000 บาท
รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานบริหารจัดการทั้งสิ้น 622,876,500 บาท
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงานในระดับคณะ หนวยงานตางๆ เพื่อใช
ในการดําเนินการภารกิจของหนวยงาน โดยไดจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สร า งเครื อ ข า ยและแสวงหาพั น ธมิ ต รในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เชิงบูรณาการ มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 33 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับ
การดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 44,661,000 บาท
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศและประชาคมอาเซียน มีโครงการหลักที่อยู
ภายใตยุทธศาสตร จํานวน 125 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน
145,360,900 บาท
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒ นามหาวิท ยาลัยเปนแหลง เรียนรู และการมีบ ทบาทในการบริก าร
วิชาการแกชุมชนและทองถิ่น มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 57 โครงการ งบประมาณ
จัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 56,582,200 บาท
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตาม
หลั ก ธรรมาภิบ าลและเปน มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว มี โ ครงการหลั ก ที่อ ยู ภ ายใต ยุท ธศาสตร จํ า นวน
130 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 290,272,400 บาท
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนก
ตามยุทธศาสตรไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยไดสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกในการสรางเครือขายและแสวงหา
พันธมิตรในการปฏิบัติง านตามภารกิจเชิงบูร ณาการ ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได
กําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 33 โครงการ 12 ตัวบงชี้ และจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 44,661,000 บาท ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การดําเนินการ
จํานวนโครงการ ตัวบงชี้ และงบประมาณ
ผลบรรลุโครงการ /ตัวบงชี้/งบประมาณ
รอยละความสําเร็จตามตัวบงชี้/
การใชงบประมาณ

จํานวน
จํานวนตัว
โครงการหลัก
บงชี้
33
32

12
11
91.67

จํานวนงบประมาณ
44,661,000.00
32,580,871.19
72.95

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตางๆ ในมหาวิท ยาลัยไดดําเนินการโครงการตาม
ยุทธศาสตร จํานวน 33 โครงการ 12 ตัวบงชี้ บรรลุ 32 โครงการ 11 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 91.67
โดยใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 32,580,871.19 บาท คิดเปนรอยละ 72.95
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยไดเพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานัก ศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 125 โครงการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 145,360,900 บาท ผลการดําเนินงาน
ตามตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
จํานวน
จํานวน
การดําเนินการ
จํานวนตัวบงชี้
โครงการหลัก
งบประมาณ
จํานวนโครงการ ตัวบงชี้ และงบประมาณ
125
13
145,360,900.00
ผลบรรลุโครงการ /ตัวบงชี้/งบประมาณ
119
10
126,574,272.00
รอยละความสําเร็จตามตัวบงชี้/
76.92
87.08
การใชงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตางๆ ในมหาวิท ยาลัยไดดําเนินการโครงการตาม
ยุท ธศาสตร โดยกําหนดโครงการในการดําเนินงาน 125 โครงการ 13 ตัวบง ชี้ ผลการดําเนินงาน
โครงการบรรลุ 119 โครงการ บรรลุ 10 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 76.92 ใชงบประมาณในการดําเนินงาน
ทั้งสิ้น จํานวน 126,574,272 บาท คิดเปนรอยละ 87.08
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัย เปนแหลงเรีย นรู และการมีบทบาทในการบริการวิช าการ
แกชุมชนและทองถิ่น
มหาวิทยาลัยไดพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการบริการวิชาการ
แกชุมชนและทองถิ่น ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน
จํานวน 57 โครงการ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 56,582,200 บาท
ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
จํานวน
จํานวนตัว
การดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงการหลัก
บงชี้
จํานวนโครงการ ตัวบงชี้ และงบประมาณ
57
13
56,582,200.00
ผลบรรลุโครงการ /ตัวบงชี้/งบประมาณ
53
9
43,190,791.71
รอยละความสําเร็จตามตัวบงชี้/การใช
64.28
76.33
งบประมาณ
ในปง บประมาณ พ.ศ. 2555 หน วยงานต าง ๆ ในมหาวิ ท ยาลัย ได ดํา เนิ น การโครงการ
ตามยุทธศาสตร โดยกําหนดโครงการในการดําเนินงาน 57 โครงการ 13 ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน
บรรลุ 53 โครงการ บรรลุ 9 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 64.28 ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น
จํานวน 43,190,791.71 บาท คิดเปนรอยละ 76.33
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลั ย เปนองค การสมรรถนะสูง ที่มี การบริ หารจั ดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
มหาวิทยาลัยไดพัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปนมหาวิท ยาลัยสีเ ขียว ใหเปนไปตามพันธกิจ ของมหาวิท ยาลัย โดยไดกําหนด
โครงการในการดําเนินงาน จํานวน 130 โครงการ ตัวบงชี้จํานวน 29 ตัวบงชี้ และจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 290,272,400 บาท ผลการดําเนินงาน ตามตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
จํานวนโครงการ จํานวนตัว
จํานวน
การดําเนินการ
หลัก
บงชี้
งบประมาณ
จํานวนโครงการ ตัวบงชี้ และงบประมาณ
130
29
290,272,400.00
ผลบรรลุโครงการ /ตัวบงชี้/งบประมาณ
128
26
239,860,424.12
รอยละความสําเร็จตามตัวบงชี้/
94.38
82.63
การใชงบประมาณ
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ในปง บประมาณ พ.ศ. 2555 หน วยงานต าง ๆ ในมหาวิ ท ยาลัย ได ดํา เนิ น การโครงการ
ตามยุท ธศาสตร โดยได กําหนดโครงการในการดําเนิ นงาน 130 โครงการ จํานวน 29 ตัวบง ชี้
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 128 โครงการ บรรลุ 26 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 94.38 ใชงบประมาณ
ในการดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 239,860,424.12 บาท คิดเปนรอยละ 82.63
กลาวโดยสรุป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร จํานวน 4 ยุทธศาสตร มีโครงการหลักทั้งสิ้น 345 โครงการ
จํานวน 67 ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานบรรลุ 332 โครงการ บรรลุตัวบงชี้ 56 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ คณะและ
หนวยงาน ไดมีการกําหนดโครงการ กิจกรรม ที่จะดําเนินงาน และทําการนําโครงการและกิจกรรมเขาสู
ระบบบัญชี 3 มิติ ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ผลการเบิกจายงบประมาณ จากตารางการเปรียบเทียบงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. 2554
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการเบิกจายสูงกวาปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนผลมาจากในป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิท ยาลัยประสบกับ อุทกภัยที่รุนแรง
กอใหเกิดความเสียหายเปนวงกวางและมีผลกระทบตอการเรียนการสอน และการดําเนินงานสวนอื่นๆ
ทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การในการบริ ห ารงบประมาณเพื่ อ เร ง ฟ น ฟู ม หาวิ ท ยาลั ย
โดยไดใชงบประมาณทั้งในสวนของเงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน
ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินผลดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการงบประมาณ
เปรียบเทียบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณที่จัดสรร 44,661,000.00
งบประมาณที่เบิก
32,580,871.19
รอยละการใช
72.95
งบประมาณ
รอยละที่ใชต่ํากวางบ
27.05
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบประมาณที่จัดสรร
236,792,382
งบประมาณที่เบิก
63,619,423.1
รอยละการใช
26.86
งบประมาณ
รอยละที่ใชต่ํากวางบ
73.14
รายการ

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4

รวม

145,360,900.00
126,574,272.63
87.08

56,582,200.00
43,190,761.71
76.33

290,272,400.00
239,860,424.12
82.63

536,876,500.00
442,203,359.65
82.37

12.92

23.67

17.37

17.63

181,991,100.00
231,965,890.84
127.46
ใชเกินงบประมาณ

469,000,582.00
327,054,813.53
69.73

10,940,000
6,343,920.24
57.98
42.02

39,277,100.00
25,125,579.35
63.97
36.03

30.27

จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการบริหารจัดการ
ทั้งองคกรอยางเขมแข็งทั้งในดานการการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับ อยางเครง ครัด และมีก ารกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนระบบ
และมีความเหมาะสม
2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยใหทุกหนวยงานดําเนินงานดานโครงการ/
กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2555
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3. มีก ารทบทวนประสิท ธิผ ลของแผนการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานผลการประเมิน
แผนกลยุ ท ธต ามตั วบ ง ชี้ 2553 - 2556 และผลการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชา
4. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ
เห็นไดจากทุกคณะวิชามีผลคาคะแนนการประเมิน SAR พัฒนาขึ้นจากป 2554
5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ ไดมีการปรับปรุงการกระจาย
งบประมาณตามยุทธศาสตรอยางเหมาะสมและมีการรายงานรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการ/กิจ กรรมเพื่อขับ เคลื่อนแผนยุท ธศาสตรเ พิ่ม ขึ้นจากป 2553 อยางชัดเจน และคณะวิชา
โดยรวมรอยละความสําเร็จเพิ่มสูงขึ้นจากป 2554 และมีการใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณโดยรวม
ลดลงจากป 2554
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีก ารวิเ คราะหและดําเนินการในเชิง รุก เพื่อแกไ ขปญ หารายไดที่ไ มเ ปน ไปตาม
เปาหมาย โดยเฉพาะในคณะที่มีจํานวนนัก ศึก ษาลดลงอยางตอเนื่อง
2. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธตามตัวบงชี้ 2553 - 2556 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เสนอใหมีการปรับปรุงดังนี้
2.1. ใหมีก ารจัดทํารายงานผลสําเร็จ ของตัวชี้วัด (KPIs) ทั้ง 12 ตัวตามเปาประสงค
ทั้ง 3 ดาน จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยตองมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวนี้
อยางตอเนื่อง และรายงานผลใหกับสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
2.2. การเบิกใชงบประมาณอยูในระดับเพียงรอยละ 83 ใหวิเคราะหหาสาเหตุที่ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และใชงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายและรายงานตอผูบริหาร
3. ควรเพิ่ ม การบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก โดยเน น การประชาสั ม พั น ธ ใ ห ม ากขึ้ น เพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักของสังคม และควรมีการปรับปรุงปายชื่อมหาวิทยาลัยใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความสําคัญเรื่องคาตอบแทน สวัสดิการ ของบุคลากรและอาจารย
5. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมีความสะอาดอยางตอเนื่อง เพิ่มพื้นที่พักผอน
เลนกีฬา ทํางาน ใหกับนักศึกษาและสรางบรรยากาศการเปนมหาวิทยาลัยใหเพิ่ม ขึ้น ปรับปรุงดูแล
ดานแสงสวางบริเวณถนนในมหาวิทยาลัย
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มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมีผลงานในการพัฒนาครู ดังนี้
6.1 การจัดทําโครงการตางๆ รายละเอียดแยกตามคณะดังนี้
คณะครุศาสตร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 21 เมษายน 2555 อาคาร 7
คณะครุศาสตร
2. โครงการพัฒนาความรูดานการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
หองประชุมราชนครินทร อาคาร 100 ป
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 หองประชุม
ราชนครินทร อาคาร 100 ป
4. โครงการพัฒนาและสรางแหลงการเรียนรูก ารบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนรูสูกลุมสาระ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 หองประชุมราชนครินทร อาคาร 100 ป
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในกลุมวิชาสาระ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
หองประชุมราชนครินทร อาคาร 100 ป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. โครงการเพาะเห็ด วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
7. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ - 27 กรกฎาคม 2555
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
8. โครงการปลูกพืชโดยไมใชดิน วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. โครงการอบรมการขึ้นรูปเซรามิกสดวยมือเบื้องตน วันที่ 25 สิงหาคม 2555
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. โครงการอบรมเทคนิคการทําเดคูพาจ (Decoupage) เบื้องตนเพื่อการตกแตงผลิตภัณฑ
สําหรับครู วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ การทําผลงานทางวิชาการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. โครงการการสรางเว็บไซดวย Joomla วันที่ 26 สิงหาคม 2555
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13. โครงการบริการวิชาการดานจิตวิทยาแกชุมชน “สรางสรรคสรางอาชีพ” วันที่ 24 กุมภาพันธ
2555 ณ โรงเรียนวัดธรรมนาวา
14. โครงการบริการวิชาการ ICT for ESL Learning 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2555
หอง ศภ. 801 อาคาร 75 ป
15. โครงการอบรมโปรแกรม Sibelius สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง วันที่ 28 มีนาคม 2555 ศูนยคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
16. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2 - 3 เมษายน 2555 หองประชุม โรงเรียนวัดราษฎรศริทธาราม อบต.บึงคําพรอย
และศูนยใหการศึกษานานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
17. โครงการอบรมและฝกปฏิบัตกิ ารจัดดอกไม วันที่ 23 มีนาคม 2555 หองประชุมชั้น 4
อาคารนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
18. โครงการอบรมและฝกปฏิบัติศลิ ปะการตกแตงผาบนโตะ วันที่ 27 มีนาคม 2555 หอง 1406
อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ
19. โครงการอบรมผูนําเพือ่ งานนันทนาการ วันที่ 28 มีนาคม 2555 หองประชุมอเนกประสงค
โรงเรียนหอวัง จ.ปทุมธานี
20. โครงการพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 30 เมษายน 2555 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง
21. โครงการพัฒนาครู (ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) วันที่ 2, 4 เมษายน 2555
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
22. โครงการพัฒนาตอยอดภูมิปญ
 ญาไทยสูโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน วันที่ 18 - 19
สิงหาคม 2555 ศูนยวิทยาศาสตร
23. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริการทางดานชีววิทยา ครั้งที่ 3
วันที่ 25 - 28 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Linux Administrator วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555
หอง IT 603 อาคาร 75 ป
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
25. โครงการอบรมเทคนิคการสอนและผลิตสื่อกาเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะ
ทาง ดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารย วันที่ 23 มีนาคม 2555
หอง 15 - 401 อาคาร 100 ป
26. โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ วันที่ 21 มีนาคม
2555 หอง 15 - 706 อาคาร 100 ป
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6.2 การพัฒนาคณาจารยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) มหาวิทยาลัย มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค
เปาหมายของการจัดการศึก ษาทุกหลักสูตร โดยคณะจัดอบรมหรือสงอาจารยเ ขาอบรมในโครงการ
ตางๆ ที่จัดโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อใหอาจารยผูสอนไดรับความรูความเขาใจ
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุน หลากหลาย ที่จะตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง มีการคนควา มีการทําโครงการ
3) การประเมินผลการเรี ยนการสอนสอดคลองกับ สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน และปรับปรุงวิธีการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
จุดเดน
1. คณะทุก คณะและวิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดจัดทําโครงการดานการพัฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 26 โครงการ
2. มีการติดตามประเมินผลทุกโครงการ
3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย โดยการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาชวยพัฒนาอาจารย เชน การพัฒ นาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง เปนตน
4. มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ให อ าจารย ไ ด ศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกและทํ า ผลงาน
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง และใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและตําแหนงทางวิชาการใกลเคียง
กับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน
3. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานอยางเขมขนใหบุคลากรของ
คณะและหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยใหสามารถอาน เขียน พูด ในระดับดี
4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมอาจารยและบุคลากรดานการศึกษาตอและการไปตางประเทศ
เพิ่มเติม

มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ ตระหนัก ถึงความสําคัญและ
ความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนใหมีจิตสํานึก มุงมั่นในการ
ทําหนาที่และมีพฤติกรรมในการทํางานที่ยึดมั่นในประโยชนของชาติและความถูกตองเปนธรรม มีความ
ซื่อสั ตยสุ จ ริ ต ดัง นั้น มหาวิท ยาลั ย ได จัด ใหมี โ ครงการฝ ก อบรมการเรี ยนรู เ พื่ อการพั ฒ นาตาม
แนวพระราชดําริ มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก
ขาราชการ นัก เรียน นัก ศึก ษาและประชาชนในโอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการ
พัฒ นาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ นอกจากนี้ยังไดจัดทําโครงการฝก อบรมพัฒ นา
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คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
ของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวถวายเปนราชสัก การะ แดพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
ในการดํ า เนิ น งานโครงการสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย นั้น สํานัก สงเสริมการ
เรียนรูและบริการวิชาการ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับคณะและศูนย ไดแก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยก ารศึกษากรุงเทพมหานคร
และศูนยสระแกว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และไดรับ การอนุมัติจากสภามหาวิท ยาลัยรวม 16 โครงการ
รายละเอี ยดดั ง ตารางที่ 2.11 โดยไดรับ การจัดสรรงบประมาณ จํา นวน 394,965 บาท ใหกั บ
กลุมเปาหมายตางๆ ไดแก นัก ศึกษา ประชาชน ขาราชการ บุคลากร กลุมเกษตรกร และประชาชน
รวมทั้ง สิ้น 1,035 คน เพื่อใหก ลุม เปาหมายเหลา นี้ไดพัฒ นาความรู รูจัก การแกปญ หาและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิ ตโดยยึด หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ในการดํ าเนิน งานโครงการสื บ สานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. นอมนําแนวพระราชดําริม าใชในการบริห ารและสง เสริม การมีสวนรวมของบุคลากร
ในทุกภาคสวนภายในองคก ร โดยสํานัก สงเสริม การเรียนรูและบริก ารวิชาการ จัดโครงการพัฒ นา
หนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมและกระตุนใหทุกหนวยงานจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดํารงชีวิต ซึ่งทุกคณะไดสงโครงการเขารวม
ไดแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทําโครงการน้ําสมควันไมมาใชในหนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จัดทําโครงการกลองขาวนอยชวยโลกเพื่อชวยรักษาสิ่ง แวดลอม คณะมนุษยศาสตร
และสั ง คมศาสตร และคณะครุ ศ าสตร จั ด ทํ า โครงการนํ า น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพมาใช ใ นหน ว ยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดโครงการสรางอาชีพเสริมดานการเกษตร (การเพาะเห็ด) และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการจัดทําโครงการกระดาษ 3 R เพื่อใชในการบริหารจัดการการใชกระดาษภายใน
วิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โครงการด านการสืบ สานโครงการอัน เนื่ องมาจากแนวพระราชดํ าริ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดําเนิน การทั้ง สิ้น 16 โครงการ ในจํานวนนี้เ ป นโครงการที่นํ ามาบูร ณาการกับ การเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 ของโครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริทั้งหมด
3. มีก ารจั ดรายวิ ชาที่ มี ส าระเกี่ ยวกั บ การทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู หั ว
และสอดคลองกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 7 รายวิชา ไดแก
วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหมวดวิชาการศึก ษาทั่วไป จัดใหกับ นัก ศึก ษาทุก คน เพื่อสราง
จิ ต สํ า นึ ก เรี ย นรู โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ และปลู ก ฝ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริย รายวิชาสัมมนาการจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง (ปริญญาเอก)
รายวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ปริญญาโท) รายวิชาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ (ปริญญาตรี)
รายวิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปญญาของแผนดิน (ปริญญาตรี) และรายวิชาการปรัชญา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น (ปริญญาตรี)
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4. มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ ปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 1 ศูนย ซึ่งมีสถานียอย 9 สถานี ไดแกสถานีน้ําหมักชีวภาพ สถานีผลิตภัณฑ
ในครัวเรือน สถานีธนาคารตนไม สถานีแปรรูปสมุนไพร สถานีเห็ด สถานีดิน สถานีปุย สถานีขยะ
และแกส ชีวภาพและสถานีไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลง เรียนรูและฝก อบรมใหกับบุคลากร นัก ศึก ษา
ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพสูชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ใหกับกลุมแมบานตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนชุมชนตนแบบ
6. มีการผลิตผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือน เชน น้ํายาเอนกประสงค น้ํายาลางจาน แชมพู
สบูกอน สบูเหลว และน้ํายาซักผา เพื่อใชในหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจายของมหาวิทยาลัย และเพื่อจําหนายใหกับบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช
ประโยชน ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่อบรมอยูในระดับดีมาก
คิดเปนคะแนนรอยละ 94.10 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในดา นกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบ ริก าร เจาหนา ที่ผูให บ ริก าร ดา นสิ่ง อํา นวยความสะดวก และดา นคุณภาพการ
ให บ ริ ก ารในระดับ ดีม าก คิ ดเปน คะแนนรอ ยละ 90.04 ด านการประเมิน ผลการนํา ไปใช พบว า
ทุกโครงการตามแนวพระราชดําริมีการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน คิดเปนคะแนนรอยละ 85.12
ตารางที่ 2.11 รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 16 โครงการ
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนินการ

สถานที่

กลุมเปา จํานวน
ผูรวม
หมาย/
จํานวน โครงการ

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ
สรุปความ
สําเร็จของ
ความ
การ
โครงการ
ความรู
พึง
นําไปใช
พอใจ
86.60 91.76 89.80
สําเร็จ

1. โครงการพัฒนาและ
สรางแหลงเรียนรู
การบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนรูตามกลุม
สาระ
2. โครงการตามแนว
พระราชดําริ : โครงการ
หญาแฝก

30 พ.ค. 55

หองประชุม
ราช
นครินทร

100 คน

170

17 ก.ค. 55

บุคคล
ทั่วไป
10 คน

53

100

83.02

100

สําเร็จ

3.โครงการรวมพลคน
พอเพียง ครั้งที่ 2 “ตาม
รอยพออยางพอเพียง”

10 - 11
มี.ค. 55

โรงเรียน”
สุทธา
ประมุข”
จ.อยุธยา
มหา
วิทยาลัย

บุคคล
ทั่วไป
100 คน

243 คน

83.60

83.60

84.8

สําเร็จ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 2.11 (ตอ)
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนินการ

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครื่องยนตเล็ก
สําหรับเกษตร

23 มี.ค. 55

5. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

29 - 30
มี.ค. 55

6.โครงการสงเสริม
8 เม.ย. 55
ผลิตภัณฑสมุนไพร
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. โครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัด
สระแกว

8. โครงการสงเสริมแพทย 10 เม.ย. 55
ทางเลือกดานพืชสมุนไพร
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. โครงการบําบัดน้ําเสีย
ดวยน้ําหมักชีวภาพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ก.ค. - ต.ค.
54

10. โครงการอบรมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครื่องยนตเล็ก
สําหรับเกษตร

26 - 27
เม.ย. 55
23 มี.ค. 55

สถานที่

50 คน

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ
สรุปความ
สําเร็จของ
ความ
การ
โครงการ
ความรู
พึง
นําไปใช
พอใจ
94.00 78.86 74.00
สําเร็จ

60 คน

87.50

81.60

100

สําเร็จ

40 คน

100

100

72.5

สําเร็จ

302 คน

93.99

100

83.33

ผานเกณฑ
ที่กําหนด

กลุมเปา จํานวน
หมาย/
ผูรวม
จํานวน โครงการ

หมูที่ 6 ต.
ชุมชน
หวยทราย 50 คน
อ.หนองแค
จ.สระบุรี
อบต.บึงคํา
60
พรอย และ
ศึกษาดูงาน
ศูนยศึกษาฯ
เขาหินซอน
จ.ฉะเชิงเทรา
สํานักงาน
ชุมชน
องคการ
ตําบล
บริหารสวน ชีน้ําราย
ตําบลชีน้ํา
ราย
รร.ทุง
300
กบินทร
รร.การบิน
ไทย
รร.บานน้ํา
ออม
สํานักงาน
องคการ
บริหารสวน
ตําบลชีน้ํา
ราย
ต. สวน
พริกไทย
อ. เมือง
จ.ปทุมธานี
รร. ตชด.

ชุมชน
ตําบล
ชีน้ําราย

30 คน

100

100

66.66

สําเร็จ

40 คน

38 คน

83.33

97.20

100

สําเร็จ

30 คน

32 คน

82.63

86.00

80.52

สําเร็จ

หมู 6
ต.หวยทราย
จ.สระบุรี

50 คน

50 คน

94.00

78.86

74.00

สําเร็จ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 2.11 (ตอ)
ชื่อโครงการ
12.-16. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางการ
ดําเนินชีวิต 5 รุน

วันที่
ดําเนินการ
22 ก.พ. 55
8 มี.ค. 55
14 มี.ค. 55
21 มี.ค. 55
27 มี.ค. 55

รวม

สถานที่
มหา
วิทยาลัย
มหา
วิทยาลัย
มหา
วิทยาลัย
มหา
วิทยาลัย
อบต.สวน
พริกไทย

กลุมเปา จํานวน
หมาย/
ผูรวม
จํานวน โครงการ
200 คน

720 คน

57 คน

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ
สรุปความ
สําเร็จของ
ความ
การ
โครงการ
ความรู
พึง
นําไปใช
พอใจ
100
87.61 87.29
สําเร็จ

42 คน

100

95.23

80.57

สําเร็จ

32 คน

100

90.00

86.57

สําเร็จ

48 คน

100

89.45

81.90

สําเร็จ

47 คน

100

97.50

100

สําเร็จ

1,035

94.10

90.04

85.12

สําเร็จ

หมายเหตุ การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ใชการประเมินแบบ 3 มิติ
คือ การประเมินมิติดานความรูความเขาใจ ดานความพึงพอใจ และ การนําไปใชประโยชน
เกณฑที่ใชประเมินตางกันตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
จํานวนกลุมเปาหมาย
มิติการประเมิน
ครู/อาจารย/นักวิชาการ ชาวบาน/ชุมชน/สังคม
/นิสิตนักศึกษา
1 ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ 75
2 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75
3 การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65

จากการที่คณะตางๆ ไดมีสวนรวมในการสงโครงการเขาประกวดนั้น ทําใหสามารถนํามาใชใน
การบริ ห ารและพั ฒ นา โดยนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช กั บ องค ก ร ซึ่ ง เน น
กระบวนการการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ตั้งแตผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ คณะกรรมการ
นัก ศึก ษา เพื่อ เปนการน อมนํ า เอาหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาประยุก ต ใชให เ กิด ประโยชน
ตอตัวบุคคลผูเขารวมโครงการและประโยชนตอหนวยงานใหมากที่สุด
ตามที่ สํ า นั ก ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละบริ ก ารวิ ช าการ ได จั ด อบรมในโครงการตาม
แนวพระราชดําริ : พัฒนาองคกรพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเขาใจถึงแนวทางตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีคณะ สํานัก
ศูนย เขารวมการอบรมทั้งสายวิชาการ และสายสนับ สนุน ทําให บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนั บ สนุน เข าร วมโครงการพัฒ นาอาจารย และบุ คลากรทุก คน ในเรื่ องการพัฒ นาบุ คลากรตาม
แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช
เปนแนวทางการดําเนินชีวิต และนําบุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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เพื่ อ นํามาปรั บ ใช ซึ่ง ผลการดํา เนิน งานสามารถบรรลุต ามจุดเนน จุดเดนของมหาวิท ยาลัย และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ใหส ามารถดําเนิน ชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง รวมถึง ยัง กอใหเ กิ ดประโยชนและสรางคุณค า
ตอมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดเปนอยางดี
บุคลากรและนักศึก ษาของคณะครุศาสตรไดนําความรูที่ไดรับจากอบรมไปขยายผลดําเนิน
โครงการซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม คือ โครงการน้ําหมักชีวภาพ
การพัฒ นาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรม
ตา งๆ ที่เ กี่ ยวข องเพื่ อ นํา มาปรั บ ใช ซึ่ ง ผลการดํา เนิน งานสามารถบรรลุต ามจุ ดเน น จุ ดเด นของ
มหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
และนักศึกษา ใหสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยังกอใหเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอมหาวิทยาลัยอาทิเชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายสงเสริมใหนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดย
ใหทุก คนมีสวนรวม เชน ทําใหเ ปนองคก รประหยัดเชนประหยัดน้ํา ไฟ กระดาษ รีไซเคิล รัก ษา
สิ่งแวดลอม สงเสริมใหทําอาชีพเสริม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการสงเสริมใหใชกลองขาวแทนการใชถุงพลาสติกและ
กลองโฟมที่ใชบ รรจุอาหาร ทําให ส ามารถชวยลดปริม าณขยะในมหาวิท ยาลัย และเปน การรัก ษา
สิ่งแวดลอมอีกดวย
คณะวิท ยาการจัดการไดดําเนินโครงการปลูก ผัก สวนครัวลดคาใชจาย บุคลากรของคณะ
ไดปลูกพืชผักสวนครัวที่บานและบริเวณดานหลังอาคาร 1 และ 2 เพื่อไวรับประทาน แจกจายใหกับ
บุคลากร ทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการประกอบอาหารในแตละวัน ทั้งยังเกิดการพึงพาอาศัย
แบงปนซึ่งกันและกันของคนในชุมชนเดียวกัน และเกิดรายไดอีกสวนหนึ่งดวย
สํานักสง เสริม วิชาการและการเรียนรูไดจัด ประกวดในโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยมีก ารเขารวมโครงการทุก คณะ อาทิเ ชน หลัก สูตรวิท ยาศาสตรสิ่ง แวดลอ ม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสง “โครงการกลองขาวนอยชวยโลก”เขารวมประกวดและไดรับ
รางวัลชนะเลิศดานการแขงขัน คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย
สง เขาประกวด โดยไดรับ รางวัลอันดับ สอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสง โครงการพัฒ นา
หนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชน้ําสมควันไมมาใชในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อทดแทนการใชน้ํายาทําความสะอาดแบบเคมี เชน ฉีดพนตนไมบริเวณโดยรอบคณะ ฆาปลวกและ
มด ดับ กลิ่นในหองน้ํา ครัว และบริเวณที่มีก ลิ่นอับ และสงผลตอสภาพแวดลอมโดยรอบคณะและ
มหาวิทยาลัย และจากผลการประกวด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชมเชยในโครงการ
พัฒนาหนวยงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิ ท ยาลั ย ได ต ระหนั ก ในการบู ร ณาการโครงการสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
แนวพระราชดํา ริ กั บ การเรีย นการสอน ดั ง นั้ น ทุก คณะ/วิ ท ยาลั ย จึ ง ได มี ก ารบู ร ณาการโครงการ
กับการเรียนการสอน รายละเอียดดังตารางที่ 2.12
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ตารางที่ 2.12 โครงการด านการสื บ สานโครงการอั นเนื่ องมาจากแนวพระราชดํ าริ ที่ บู ร ณาการ
กับการเรียนการสอน
ภาค
ชื่อโครงการ
วิชาที่บูรณาการ
การศึกษา
คณะครุศาสตร
1. โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
2/2554
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
1/2555
เรียนรูตามกลุมสาระ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญาแฝก ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
1/2555
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องยนตเล็กสําหรับ วิชาปฏิบัติการ
1/2555
เกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล 1,
วิชาเครื่องยนตสันดาปภายใน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตํารวจตระเวน 1. วิชา การบริการสารสนเทศ 1/2555
ชายแดน จังหวัดสระแกว
2. วิชาการวิเคราะหและ
1/2555
สังเคราะหสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
5. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก - วิชาการเงินธุรกิจ
1/2555
พระราชดําริ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2555 ณ องคการ - วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
1/2555
บริหารสวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทุมธานี และ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขาหินซอน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชน
วิชาอาหารเสริมสมุนไพรเพือ่
2/2554
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพ
7. โครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานพืชสมุนไพรสู วิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการ 3/2554
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผอนคลายกลามเนื้อ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. โครงการบําบัดน้ําเสียดวยน้ําหมักชีวภาพตามหลัก วิทยาการสิง่ แวดลอมชุมชน
1/2554
เศรษฐกิจพอเพียง
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จุดเดน
1. มหาวิท ยาลัย สามารถดํ าเนิ นงานสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ
ที่มีความโดดเดน เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในป 2555 มหาวิทยาลัย
มีนโยบายและแผนปฏิบัติการในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 394,965 บาท
2. คณะ ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว ไดดําเนิน
โครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ที่เนนใหความรูภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กลุมเปาหมาย
ไดแก นักศึกษา ประชาชน ขาราชการ บุคลากร กลุมเกษตรกร และชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,035 คน เพื่อให
กลุมเปาหมายไดพัฒนาความรู มีความสามารถในการแกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการดานการสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนจํานวน 7 โครงการ
4. โครงการที่ดําเนินการ 15 โครงการไดรับการประเมินผลสําเร็จทั้ง 3 มิติ คือ ดานความรู
ความพึงพอใจ และดานการนําไปใชประโยชน ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ
รอยละ 94.11 ดานความพึงพอใจรอยละ 89.38 และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
รอยละ 85.25
ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ด ทํ า ศู น ย ส าธิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู
ดานการสืบสานโครงการพระราชดําริ
2. ควรมีโ รงเรียนเครือขาย ชุมชนทั้ง ภาครัฐและเอกชนในการขยายการบริก ารวิชาการ
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางยั่งยืน
3. ควรเนนการบูรณาการโครงการ / กิจกรรม เกี่ยวกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ และหลั ก การแหง ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การเรีย นการสอนอย างเป น ระบบ
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในรูปโครงงาน (Project - based Learning) ในชุมชนหรือทองถิ่น
และปลูกฝงจิตสํานึกของการมีจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาแกนักศึกษา
4. ควรมี ศึ ก ษารู ป แบบแนวทางพระราชดํ า ริ แ ละหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาประยุก ต ใช ใ หไ ด ผ ลอยา งเป นรู ป ธรรมทั้ ง ระดั บ บุ ค คล และระดั บ หน ว ยงาน รวมทั้ง จั ดให มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบดังกลาว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางตอเนื่อง
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มิติที่ 8 การสรางเครือขายความรวมมือ
การสรา งเครื อข ายความร วมมือ ถือ เป นพั น ธกิ จ สํ าคั ญ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได ให ความสํา คั ญ
อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และมหาวิทยาลัยในดาน
เครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
ขอตกลงความรวมมือ
วันที่ลงนาม /
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาการ
ที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและเอกชน
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
10 ม.ค. 2555 เสนอโครงการเพาะเห็ด
ระหวางดําเนินการ
เครือขายถายทอดเทคโนโลยี
ชุมชนเขมแข็งบาน
“คลีนิกเทคโนโลยี” ระหวาง
หนองแวง
กระทรวงวิทยาศาสตร และ
จังหวัดสระแกว
เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
พย. 2555 ถายทอดและพัฒนาสื่อการ
อยูในระหวาง
เครือขายเผยแพรถายทอด และ
(ก.ค. 2555 เรียนการสอนบนระบบ
ขั้นตอนของการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนบน
e-Learning (eDL-Square) ติดตั้งใหกับโรงเรียน
ระบบ e-Learning (eDL-Square) ก.ค. 2557)
ระยะที่ 2 ระหวางสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาครู ส.ค. 2555 จัดอบรม
สําเร็จ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
(4 ส.ค. - 21
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ก.ย. 2555 )
การศึกษาปฐมวัย การศึกพิเศษ
บรรณารักษ และแนะแนว ของศูนย
เครือขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ รวมกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
4. การดําเนินงานโครงการอบรมครู เม.ย. - มิ.ย. จัดอบรม
สําเร็จ
กลุมระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร
2555
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
รุนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ขอตกลงความรวมมือ

วันที่ลงนาม /
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาการ
ที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
4 ก.ค. 2554 ดานการบริการวิชาการ ในการ
สําเร็จ
ระหวางโรงเรียนผักไห “สุทธา
จัดอบรมโครงการตามแนว
ประมุข” กับคณะเทคโนโลยี
พระราชดําริ : โครงการ
การเกษตร
หญาแฝก วันที่ 17 ก.ค. 2555
และโครงการเพาะเห็ด วันที่
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2555
6. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ป 2554
ดานการบริการวิชาการ
สําเร็จ
ระหวางโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
ในการจัดอบรมโครงการ
กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร
วันที่ 15 ก.พ.55
- ดานงานวิจัย “การศึกษา
แนวโนมการจัดสุขาภิบาล
ในสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
- ดานการบริการชุมชน
โครงการฟนฟูสุขภาวะและ
ทักษะชีวิตของเด็กและ
เยาวชนหลังน้ําทวม โรงเรียน
วัดคุณหญิงสมจีน
สําเร็จ
7. บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง 3 ก.ค. 2554 โครงการบริการวิชาการ
วิชาการระหวางองคการบริหารสวน (ระยะเวลา ออกแบบและพัฒนา
3 ป)
บรรจุภัณฑขาวชุมชนสวน
ตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี
พริกไทย วันที่ 28 มีนาคม
กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
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ขอตกลงความรวมมือ

วันที่ลงนาม /
กิจกรรม
ระยะเวลาการ
ที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
8. บันทึกขอตกลงความรวมมือการ 10 พ.ค. 2554 1. โครงการอบรมวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการ ระหวางคณะ
งานประดิษฐจาก
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ดินไทย-ดินญี่ปุน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
“ชุดน้ําพริกปลาทู”
จัดใหกบั ประชาชนทั่วไป
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และ
ในเขตองคการบริหารสวน
องคการบริหารสวนตําบลบึงคํา
ตําบลสวนพริกไทย
พรอย, องคการบริหารสวนตําบล
วันที่ 1 มีนาคม 2555
สวนพริกไทย
2. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
จัดใหกบั ประชาชนทั่วไป
ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบึงคําพรอย วันที่
29 - 30 มีนาคม 2555
9. โครงการความรวมมือ ระหวาง 27 ส.ค. 2555 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ราชภัฎวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ กับ บริษัท
ในพระบรมราชูปถัมภ
ฝกปฏิบัตงิ านกับหนวยธุรกิจ
การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การบริการภาคพื้น บริษัท
การบินและจัดใหมีอาจารย
ผูรบั ผิดชอบไปตรวจเยี่ยม
การฝกปฏิบัตงิ านของ
นักศึกษา ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิไทย จํากัด
(มหาชน) เพือ่ รับทราบ
การปฏิบัตงิ านของนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
สําเร็จ

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลย
อลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ
เขาฝกปฏิบัติงานกับ
หนวยธุรกิจการ
บริการภาคพื้น
บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน)
และมีอาจารย
ผูรบั ผิดชอบไปตรวจ
เยี่ยมการฝก
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อรับ ทราบการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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วันที่ลงนาม /
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาการ
ที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
30 พ.ค. 2554 ประชุมเครือขายหลายครัง้
สําเร็จ
เครือขายคณบดีคณะเกษตรศาสตร
โดยผลัดกันเปนเจาภาพ เชน
และคณะที่เกี่ยวของของ
วันที่ 7 ธ.ค. 2554 ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด
วิพากษหลักสูตรเพื่อจัดทํา
คณะเกษตรศาสตร
มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา/สาขาวิชา วันที่ 4 พ.ค.
หรือคณะอื่นๆ ในนามภาควิชา
2555 ประชุมครั้งที่ 5
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สําเร็จ
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
13 ก.ย. 2554 โครงการปลูกปาชายเลน
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
จัดใหกบั นักศึกษาคณะ
ระดับคณะวิชา ระหวางคณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ และ
ราชภัฏพระนคร และ คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
พระนคร วันที่ 22 - 23 มี.ค.
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
2555
ราชูปถัมภ
25 มี.ค. 2554 ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
สําเร็จ
3. เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะระหวาง
งานประกันคุณภาพของคณะ
มหาวิทยาลัยเกริก
เขารวมโครงการ การบรรยาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และกิจกรรมเชิงปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เรื่อง “การจัดการความรูสู
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
การประกันคุณภาพการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศึกษา” วันที่ 16 มี.ค. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ณ หอง Convention 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ชั้น 4 อาคาร 40 ปศรีปทุม
ในพระบรมชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการคา
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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วันที่ลงนาม /
กิจกรรม
ระยะเวลาการ
ที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
25 มี.ค. 2554 ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
งานประกันคุณภาพของ
คณะเขารวมโครงการ
การบรรยายและกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “การ
จัดการความรูสูการประกัน
คุณภาพการศึกษา” วันที่
16 มี.ค. 2555 ณ หอง
Convention 1 ชั้น 4
อาคาร 40 ปศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4. เครือขายสงเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย
เกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยหอการคา และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะ 30 พ.ย. 2553
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1. การประชุมคณบดีและ
ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา เครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แหง
ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 15
ธันวาคม 2554 ณ หอง
ประชุม 26108 ชั้น 1
อาคารศูนยวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ผลการดําเนินงาน
สําเร็จ

สําเร็จ
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วันที่ลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

2. การประชุมเครือขาย
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 9 แหง ครั้งที่
1/2555 วันที่ 22
กุมภาพันธ 2555 ณ หอง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ
3. จัดกิจกรรมโครงการ
เครือขาย 9 ราชภัฏ รวมใจ
ฟนฟูไทยหลังน้ําทวม วันที่
21 มกราคม 2555 ณ
สถานสงเคราะหเยาวชน
มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
19 ก.ค. 2555 19 ก.ย. - 5 ต.ค. 2555

6. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
วาดวยการพัฒนาศักยภาพการ
พัฒนาทองถิ่น ระหวาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐม กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
1. โครงการความรวมมือทาง
พ.ค. 2555 - ความรวมมือดานพัฒนา
มิ.ย. 2555 หลักสูตรและแลกเปลี่ยน
วิชาการกับวิทยาลัยการทองเที่ยว
ยูนนานประเทศสาธารณรัฐ
นักศึกษาจีนศึกษาหลักสูตร
ประชาชนจีน
ภาษาไทย 5 คน

สําเร็จ

สําเร็จ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับ Community College
สหราชอาณาจักรอังกฤษ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยเจียงซี
นอรมอล ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
4. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับ University of
Finance & Economic
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยยูนนาน
นอรมอล ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
6. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับ Central China
Normal ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
7. โครงการลงนามความรวมมือทาง
วิชาการ กับUniversity of
Management and Economics
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา
8. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยหงเหอ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
9. โครงการเจรจาความรวมมือทาง
วิชาการกับAMC และ The Royal
University of Bhutan
ราชอาณาจักรภูฏาน
10. โครงการเจรจาความรวมมือ
ทางวิชาการกับ Universiti
Teknologi MARA (UiTM)
ประเทศมาเลเซีย

วันที่ลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ลงนามความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร

สําเร็จ

ก.ค. - ส.ค.
2555

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
30 คน

สําเร็จ

มิ.ย. 2555

บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ MOU

สําเร็จ

พ.ค. - มิ.ย.
2555

นักศึกษาเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนดานวิชาการ

สําเร็จ

เม.ย. 2555

บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ

สําเร็จ

เม.ย. 2555

มีบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ MOU

สําเร็จ

พ.ค. 2555

ความรวมมือดานหลักสูตร
และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการวิชาชีพ
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ความร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตร

สําเร็จ

พ.ค. 2555

ความรวมมือทางวิชาการ
พัฒนาความรวมมือทาง
วิชาการในกลุมอาเซียน

สําเร็จ

สําเร็จ
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จุดเดน
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายที่ ชั ด เจนด านยุ ท ธศาสตร ก ารสร างเครื อข ายและพั น ธมิ ต ร
ในการปฏิบัตภิ ารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อความสมบูรณและความเขมแข็งในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ
2. มหาวิท ยาลัยมีเครือขายความรวมมือภายในประเทศระหวางมหาวิทยาลัยกับ องคกร
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน
3. มหาวิ ท ยาลั ยมี เ ครื อข ายความร วมมือ กับ มหาวิท ยาลัย ในต างประเทศทางวิช าการ
อยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาความรูของอาจารยและนักศึกษา
4. มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งเครื อ ข า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
กับ มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้ ง มหาวิท ยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเฉพาะการสรางเครือขาย
ระดับคณะ ซึ่งเปนองคการหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารสร า งเครื อ ข า ยกั บ องค ก รภาครั ฐ เอกชน องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นใหมากยิ่งขึน้ เพื่อใหอาจารย นักศึกษา มีโอกาสไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติจริง
ไดมากขึ้น
2. คณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือ โดยมีแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ชัดเจน ในการดําเนินงาน ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ
3. ควรมีก ารพัฒ นาอาจารย บุคลากรทุก คณะ และนัก ศึก ษา ดานภาษาและความเขาใจ
กลุมประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ควรใหความสําคัญแกการสรางเครือขายดานวิจัยใหมากขึ้น เพื่อประโยชนในการสราง
เครือขายนักวิจัย การพัฒนานักวิจัย และการทําวิจัยรวมกัน รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย
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การเขาสูประชาคมอาเซียน
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการผานสภาคณาจารย เชิญวิทยากรใหความรูกับบุคลากรเรื่อง
ประชาคมอาเซียน
2. มหาวิทยาลัยทํา MOU กับ มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เชนความรวมมือกับ RVI
สิงคโปร ในการจัดศูนยการเรียนแบบนานาชาติ เปน Singapore Based จัดเปน VRU - RVI International
School ใชสถานที่ ณ อาคาร ถนนเพชรบุรี สัญญาความรวมมือมีระยะเวลาประมาณ 8 ป เปนหลักสูตร
ที่เนนภาษาอังกฤษและจีน
3. การปรับ หลัก สูตร มี ก ารนํ าเรื่องของประชาคมอาเซียนบรรจุไว ในรายละเอียดของ
หลักสูตร
4. มหาวิ ท ยาลั ยได จั ดทํ าประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษา พ.ศ.2554 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ใหนักศึกษา
5. จัดอบรมภาษาอาเซียนใหกับนักศึกษา บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยไมมี
คาลงทะเบียน
6. มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จากแบบสอบถาม
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดวยการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิท ยาลัย โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการจํานวน 218 คน และมีผูตอบความคิดเห็นสงแบบสอบถามกลับมาจํานวน 124 คน
คิดเปนรอยละ 56.88 ของจํานวนแบบสอบถามที่สง ออกไปสอบถาม ผลการสํารวจความคิดเห็น
ตอผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.58 และมี
คะแนนลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (คะแนนเฉลี่ย 3.64)
รายละเอี ย ดของคะแนนเฉลี่ ย ของแต ล ะด า นและการเปรี ย บเที ย บคะแนนของผลงานประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 แสดงดังตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.13 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน
1. ดานการเรียนการสอน
1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง คณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
1.5 มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
1.7 มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

3.81

มาก

3.80

มาก

3.70

มาก

3.52

มาก

3.69

มาก

3.46

มาก

3.89
3.79
3.99
3.56

มาก
มาก
มาก
มาก

3.88
3.65
4.00
3.52

มาก
มาก
มาก
มาก

3.81

มาก

3.59

มาก

3.52

มาก

3.40

มาก

3.47

มาก

3.39

3.19

ปาน
กลาง

3.15

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตารางที่ 2.13 (ตอ)
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน

3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
4.2 มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.3 มีการสรางและพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4.4 มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทาง การศึกษา
ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารยในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัย
6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.2 มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.3 มีการนําแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

3.84

มาก

3.69

มาก

3.84
3.58

มาก
มาก

3.81
3.55

มาก
มาก

3.41

มาก

3.34

3.52

มาก

3.39

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.47
3.56
3.41
3.45

มาก
มาก
มาก
มาก

3.40
3.61
3.42
3.36

มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง

3.90

มาก

3.77

มาก

3.86

มาก

3.67

มาก

3.54

มาก

3.40

มาก

3.99

มาก

3.96

มาก

4.06

มาก

4.08

มาก

3.83

มาก

3.81

มาก
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ตารางที่ 2.13 (ตอ)
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน
7. การสรางเครือขายความรวมมือ
7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย
กับศิษยเกา
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัย และองคการอื่นในประเทศ
7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยและองคการอื่นในตางประเทศ
7.5 มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคการอื่น ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย
ภาพรวมผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

3.38

3.40

มาก

3.55
3.50

ปาน
กลาง
มาก
มาก

3.53
3.61

มาก
มาก

3.54

มาก

3.56

มาก

3.47

มาก

3.50

มาก

3.40

มาก

3.32

มาก

3.64

มาก

3.58

มาก

จากการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการบริหารจัดการของอธิการบดี
ประจํา ปง บประมาณ พ .ศ . 2555 โดยใช แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของบุคลากรทั้ ง สายวิ ชาการ
และสายสนับสนุนจํานวน 386 คน และมีผูตอบความคิดเห็นสงแบบสอบถามกลับมาจํานวน 280 คน
แบง เปน สายวิช าการรอ ยละ 43.21 และสายสนั บ สนุ นรอ ยละ 56.79 โดยแบบสอบถามที่ไ ดรั บ
กลับคืนมาคิดเปนรอยละ 72.54 ของจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไปสอบถาม และ ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของอธิการบดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย 3.44 และมีคะแนนลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(คะแนนเฉลี่ย 3.46) รายละเอียดของคะแนนเฉลี่ยของแตล ะดานและการเปรียบเทียบคะแนนของ
ผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แสดงดังตารางที่ 2.14
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ตารางที่ 2.14 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

1. ดานภาวะผูนํา
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ

3.34

3.39

1.2 มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร

3.13

1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน

3.27

1.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและให
การนิเทศ
1.5 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส

3.37

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดี

3.56

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.49

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.44

มาก

3.45

มาก

3.10

ปาน
กลาง

3.15

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.24

3.21
3.37
3.38
3.25

1.6 มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธ
ตางๆ
1.8 มีความสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
2.2 มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด

3.52

มาก

3.38

3.53

มาก

3.51

2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ

3.40

มาก

3.30

2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน

3.39

ปาน
กลาง
มาก

3.30

2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/
โครงการและวัตถุประสงคของโครงการ

3.51
3.37
3.50

ปาน
กลาง
มาก

3.44
3.31
3.46

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
มาก
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ตารางที่ 2.14 (ตอ)
การประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดี
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ
3.2 มีการมีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

ผลการประเมิน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คา
ความ
เฉลี่ย หมาย

3.45

มาก

3.44

มาก

3.25

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.27

3.91

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

มาก

3.77

มาก

มาก

3.75

มาก

มาก

3.78

มาก

มาก

3.69

มาก

มาก

3.62

มาก

มาก

3.44

มาก

3.40

มาก

3.60

ปาน
กลาง
มาก

3.70

มาก

3.46

มาก

3.44

มาก

3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ

3.37

3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได

3.25

3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

3.36

3.32

3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.92
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
4.1 มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย กฎ
3.81
ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน 3.74
ของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและ 3.84
แผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ
ทยาลัยยบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
4.4 ของมหาวิ
มีการรักษาระเบี
3.75
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ
3.69
สภาคณาจารย และขาราชการ รวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา
5. ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทาง
3.48
ของมหาวิทยาลัยในระดับใด
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของอธิการบดี
3.35
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ภาพรวมทุกดานเฉลี่ย

3.37
3.22
3.31
3.31
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ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จากการสัมภาษณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิท ยาลัย ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2555 ไดสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา
และผูใชบัณฑิตในวันที่ 4, 9 และ10 เมษายน 2556 ซึ่งสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้
1. อธิการบดี สภาคณาจารย ศิษยเกา ผูประกอบการ ศิษยปจจุบัน
1.1 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผานมา (1 ตุลาคม 2554
- 30 กันยายน 2555) มีดานใดที่ไดพัฒนา มีจุดเดน และ มีอะไรที่ควรปรับปรุง
จุดเดน/จุดเนน
- งานพัฒนาทางกายภาพ อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม หลังจากเหตุการณน้ําทวม
ไดดําเนินการปรับพื้นที่และการบริหารจัดการการกอสรางซอมแซม จากงบประมาณที่ไดรับแกไขปญหา
น้ําทวมประมาณ 300 ลานบาท มีการสรางเขื่อนกั้นน้ํา มีการปรับหอพักนักศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัย
สามารถฟนฟูสภาพอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
- สง เสริ ม งานด านวิ ชาการ ดํ า เนิ น การในการสนั บ สนุ นการขอตํา แหน ง วิ ช าการ
ในโอกาสฉลองรอบครบ 80 ป วไลยอลงกรณ โดยใหเงินรางวัลเพิ่มขึ้นจากเดิม สนับสนุนและใหเงิน
สนับสนุนโดยจัดใหมี mentor ชวยดูแลผูสงผลงาน
- การสนั บ สนุน อาจารยร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก ปรับ ปรุ ง หลั ก เกณฑ ก ารให ทุ น และ
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดสรรทุนการศึกษาประมาณ 6 ทุน มีการวางกรอบและ
สาขาวิชาที่ตองการ และใหศึกษาเต็มเวลา
- การพัฒ นาอาจารยและนัก ศึก ษาเขาสูป ระชาคมอาเซียน โดยมีความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา มีก ารเปดศูนยวัฒนธรรม
ไทย - กัมพูชา ที่ปอยเปต มีการใหทุนการศึกษาระดับ ปริญญาเอกใหแกรองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยที่กัมพูชา
- ปรับเปลีย่ นระบบงานโดยใชระบบ IT เขามา มีการจัดทําบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน
- ปรับ โครงสรางเงินเดือนบุคลากร ตั้ง กองทุนเลี้ยงชีพ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- คณะครุศาสตรมีความโดดเดนสามารถผลิตบัณฑิตครูไดอยางมีคุณภาพ เปนที่ตองการ
ของผูประกอบการ อาจารยมีการติดตามบัณฑิต
- ศูนยภาษา/วิทยาศาสตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่ตองการ
- หลักสูตรการเมืองทองถิ่นมีชื่อเสียง พัฒนาชุมชน
- คณะคหกรรมศาสตร ศู น ย บ ม เพาะ ช ว ยสนั บ สนุ น ชุ ม ชน อาจารย มี จิ ต อาสา
มีคุณธรรม มีความเปนครู
- โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง
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ขอเสนอแนะ
- ใหมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณฟนฟูสภาพ
มหาวิทยาลัย จัดทําแผนการปองกันที่ยั่งยืน
1.2 การบริหารจัดการทุนวิจัย
จุดเดน/จุดเนน
- ปรับกระบวนการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
ขอเสนอแนะ
- วงเงินวิจัยที่ใหรายบุคคลอาจนอยเกินไป
- ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด เป น นโยบายอย า งจริ ง จั ง ในการพั ฒ นานั ก วิ จั ย
รุนใหม จัดระบบสนับสนุน เชนมีการจัดสรรงบประมาณ มีพี่เลี้ยงในการทํางานวิจัย
1.3 การเตรียมการสูประชาคมอาเซียน
- มหาวิทยาลัยไดดําเนินการผานสภาคณาจารย เชิญวิทยาการใหความรูกับบุคลากร
เรื่องประชาคมอาเซียน
- มหาวิทยาลัยทํา MOU กับ มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เชนความรวมมือกับ
RVI สิงคโปร ในการจัดศูนยการเรียนแบบนานาชาติ เปน Singapore based จัดเปน VRU - RVI
International School ใชสถานที่ที่อาคาร ถนนเพชรบุรี สัญญาความรวมมือมีระยะเวลาประมาณ 8 ป
เปนหลักสูตรที่เนนภาษาอังกฤษและจีน
- การปรับหลักสูตร มีการสอดคลองเรื่องประชาคมอาเซียนเขาในหลักสูตร
- จัดอบรมภาษาอาเซียนใหกับบุคลากร
- มีการจัดหลักสูตร คบ. ภาษาอังกฤษ
1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
- ตองการใหม หาวิท ยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับโครงสรางคาตอบแทน
สวัสดิการใหเหมาะสม เพื่อดึงดูดใหสามารถไดบุคลากรที่มคี วามรูความสามารถเขามาทํางาน โดยเฉพาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
- ตองการใหมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ สรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจัก
- ตองการใหจัดกลไกขับเคลื่อนนโยบายตางๆใหประสบความสําเร็จ
- ตองการใหมหาวิทยาลัยเปดกวางใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน เชน เปดสัมมนาระยะ
สั้นเปนหัวขอตางๆที่เปนความรูใหชุมชนเรียนรู
- เปนตลาดถาวรใหกับกลุมอาชีพในชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย
- สงเสริมภาษาไทย และนาจะผลิตครูภาษาไทยใหมากขึ้น
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.1 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเหมาะสม มาจากหน ว ยงานต า งๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบไปดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ และสภาอาจารย
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทํางานโดยยึดกฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล
2.2 ระบบการติดตาม
- กรรมการสภามหาวิท ยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด
เพื่อกํากับระบบติดตามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา งานบางอยาง ควรให คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในงานที่เห็นวางานนั้นจะเปนการสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.3 ดานวิชาการ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา อยากใหมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับทองถิ่น
และชุมชนใหมากขึ้น และควรเปน Action Research
2.4 ดานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิท ยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีก ารปรับปรุง ระบบการ
จัดการศึกษาดานคุณภาพของการผลิตบัณฑิต ดานปริญญาโท และปริญญาเอก
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรสรางความเปนอัตลักษณ และ
เอกลักษณของความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
บทบาท งานของมหาวิทยาลัยใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
3. กลุมคณบดี
1. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งที่ดีซึ่ง เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิท ยาลัยควรมีก ารปรับ ปรุง มาตรฐานภาระงาน และควรมีก ารพัฒ นาระบบงาน
บุคลากรในภาพรวม
3. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะพนักงานชั่วคราว ที่ไมมีการ
ปรับเงินเดือนในรอบปการทํางาน
4. การจั ด สรรงบประมาณให กับ คณะ มี ข อจํ ากั ด คอ นขา งมาก เนื่ อ งมาจากนั ก ศึก ษา
แตละคณะไมเสถียร
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจ ใหกับพนักงานตามสัญญาจาง
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4. กลุมผูแทนบุคลากรสายวิชาการ ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน
จุดเดน ของคณบดี
1. คอนขางทํางานเร็ว คิดเร็ว มี Vision มีความรู
2. มีความเปนกันเอง ยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมในการทํางาน
3. สามารถเปนที่พึ่งการทํางานของคณะ ตลอดจนพึ่งพาดานวิชาการได
4. มีความรับผิดชอบภาระงานสูง มีความมุงมั่นในการทํางาน
ปญหาการปฏิบัติงาน
1. จํานวนนักศึกษาบางคณะมีจํานวนนอยในบางหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. ปญหาการพัฒนาหลักสูตรบางหลักสูตร เพราะมีอาจารยเกษียณราชการ ทําใหอาจารย
ไมครบตามหลักสูตร
3. คณะบางคณะมี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษามาก ทํ า ให มี ป ญ หาในเรื่ อ งการจั ด ประสบการณ
การนิเทศ
4. มาตรฐานภาระงาน คอนขางจะมีปญหา อยากใหมีการพิจารณาในประเด็นนี้
5. พนัก งานที่เปนพนัก งานชั่วคราว และพนัก งานตามสัญ ญาจาง ขาดขวัญ และกําลัง ใจ
ในการทํางาน โดยเฉพาะความมั่นคงในการทํางาน
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้
2. มหาวิทยาลัยและคณะ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิท ยาลัยและคณะ ควรจัดภูมิทัศน พื้นที่พักผอน บรรยากาศ และสภาพแวดลอม
ใหดีกวานี้
4. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยยังไมดี พื้นที่บางแหงมืด มีอันตรายสูง
6. หอพักนักศึกษา ควรมีรานอาหาร เพราะจะทําใหนักศึกษาไมตองเดินทางไปรับประทาน
อาหารไกล
7. จํานวนรานอาหารในโรงอาหารไมเพียงพอ
8. ที่พัก ของคนงานกอสรางในมหาวิท ยาลัย ควรมีกฎระเบียบ ตอนนี้คอนขางนาจะเปน
อันตราย
5. กลุมผูแทนศิษยเกา และศิษยปจจุบัน
จุดเดน
1. มีเครือขายความรวมมือกับชุมชน และทองถิ่น
2. กีฬาและกรีฑา มีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ
3. ทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดี เปนที่รองรับจากทุกภาคสวน
ขอเสนอแนะ
1. ขาดการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ควรดึงทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใหเปนจุดเดน
เชน ที่พักผูโดยสาร ภูมิสถาปตย ปายประชาสัมพันธ
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2. ควรสร า งความภาคภู มิ ใ จให กั บ นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เช น เป น มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏแหงเดียวที่อยูในพระบรมราชูปถัมภ
3. บางหลั ก สู ตรมีก ารทดลอง อาจารย และนั ก ศึ ก ษาตอ งทํ า Lab ดัง นั้น เวลาในการ
เปดปดตึกควรอนุโลมในบางกรณี
4. บางคณะตองมีเจาหนาที่ Lab แตขาดแคลน ทําใหบุคลากร ในบางคณะตองทําหนาที่หลายอยาง
5. โรงอาหาร มีจํานวนรานไมเพียงพอ และราคาคอนขางแพง
6. พื้นที่พักผอน ในชวงเวลากลางวัน มีไมเพียงพอ
ตารางที่ 2.15 คาคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามมิติ/ตัวชี้วัด
มิติ/ตัวชี้วดั

คา
ครุศาสตร เทคโนฯ
น้ําหนัก
การเกษตร

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 คาคะแนนองคประกอบ
7.5
4.51
ที่ 2 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.2 คาคะแนนองคประกอบ
7.5
5
ที่ 3 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษา
5
5
ที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 คาคะแนนองคประกอบ
10
4.67
ที่ 4 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 คาคะแนนองคประกอบ
5
5
ที่ 5 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
3.2 รอยละของความ สําเร็จ
5
5
ของโครงการ/กิจกรรมการ
ประสานความรวมมือกับ
ชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาคะแนน
เทคโนฯ
อุตสาห
กรรม

มนุษย
ศาสตรฯ

วิทยาการ
จัดการ

วิทยา
ศาสตรฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรมฯ

เฉลี่ย

มหา
วิทยาลัย

5

4.7

3.93

4.54

4.38

4.53

4.51

4.08

5

4.5

5

5

5

5

4.93

5

1

1

2

2

3

2

2.29

3

4.21

5

5

5

5

4.11

4.71

4.85

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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ตารางที่ 2.15 (ตอ)
มิติ/ตัวชี้วดั

คา
ครุศาสตร เทคโนฯ
น้ําหนัก
การเกษตร

มิติ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 คาคะแนนองค ประกอบ
5
5
ที่ 6 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของ
2
5
ตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปการศึกษาที่
ประเมิน
5.2 คาคะแนนองคประกอบ
2
5
ที่ 1 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
5.3 คาคะแนนองคประกอบ
2
5
ที่ 7 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
5.4 คาคะแนนองคประกอบ
2
5
ที่ 8 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
5.5 คาคะแนนองคประกอบ
2
4
ที่ 9 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของ
10
5
โครงการ/กิจกรรมที
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา

คาคะแนน
เทคโนฯ
อุตสาห
กรรม

มนุษย
ศาสตรฯ

วิทยาการ
จัดการ

วิทยา
ศาสตรฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรมฯ

เฉลี่ย

มหา
วิทยาลัย

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4.86

5

5

4.75

5

5

5

5

4.96

4.25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

4.57

5

5

5

5

5

4

5

4.86

5
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ตารางที่ 2.15 (ตอ)
มิติ/ตัวชี้วดั

คา
ครุศาสตร เทคโนฯ
น้ําหนัก
การเกษตร

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จ
7.5
5
5
ของโครงการ/กิจกรรม
งานบริการวิชาการที่
กําหนดตามแผนงานดาน
การสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จ
7.5
5
5
ของโครงการ/กิจกรรมใน
การนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน และ
การบริหารมหาวิทยาลัย
มิติ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของ
10
3
5
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน
ในการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
คะแนนเฉลี่ยมิตติ ัวชี้วดั
90
4.68
4.69
คาน้ําหนักจาก
10
3.83
3.75
แบบสอบถาม

คะแนนรวม
คะแนนรวม
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554

100

คาคะแนน
เทคโนฯ
อุตสาห
กรรม

มนุษย
ศาสตรฯ

วิทยาการ
จัดการ

วิทยา
ศาสตรฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรมฯ

เฉลี่ย

มหา
วิทยาลัย

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.71

5

4.68

4.72

4.80

4.73

4.67

4.71

4.78

2.56

3.32

3.79

3.74

4.38

3.62

3.58

4.59

4.60

4.47

4.58

4.69

4.63

4.64

4.60

4.66

4.49

4.63

3.68

4.29

4.50

4.19

-

4.30

4.19
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บทที่ 3
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ และคณบดี
ในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของคณะ และคณบดี ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานในระดับคณะ และคณบดี ใน 8 มิติ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีก ารวิเคราะหจากขอมูล เอกสารตางๆ เชน
รายงานการประเมิ นตนเองของคณะ ขอมู ล จากการสัม ภาษณ ผลการประเมิ นจํา แนกเปน คณะ
และวิทยาลัยตามลําดับดังนี้
 คณะครุศาสตร
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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คณะครุศาสตร

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกิดขึ้นในนามของ
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ตั้งอยูที่ถนนเพชรบุรี ตําบลประแจจีน อําเภอดุสิตในเนื้อที่
4 ไรเศษ ซึ่งเปนที่ดินสวนพระองคของสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร โดยไดโปรดประทานสถานที่ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูหญิงขึ้น
มีหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475
เริ่มแรกไดเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) โดยยายนักเรียน
ฝกหัดครูมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ใชเวลาเรียน 3 ป ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตรนี้ในป พ.ศ. 2475 - 2479
และป พ.ศ. 2485 - 2497 โดยที่ในชวง พ.ศ. 2480 - 2484 กระทรวงศึกษาธิการไดยายนักเรียน (ป.ป.)
ไปเรียนที่โรงเรียนสวนสุนันทาลัย (วิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
พ.ศ. 2489 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักศึกษาฝกหัด
ครูแบบสหศึกษา โดยใหนักศึกษาหญิงประจํา นักศึกษาชายเดินเรียน
พ.ศ. 2513 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เปนรุนแรก
ในวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในปนี้เองยังไดจัด
โครงการอบรมครูชุด พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. เพื่อชวยเพิ่มวุฒิครูใหกับครูไมมีวุฒิครูมากอน เปนการ
สงเสริมวิทยฐานะครู แตไดหยุดไปเมื่อป พ.ศ.2518
พ.ศ. 2514 ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากประเทศขาดแคลนครู โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)
หรือเทียบเทา ใชเวลาเรียน 1 ป แตเปดไดเพียง 2 รุนเทานั้นในป พ.ศ. 2514 - 2515
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พ.ศ. 2515 ยายนักเรียนฝกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเพิ่มปริมาณการรับ นักศึก ษามากขึ้น และเปดวิชาเอก
เพิ่มขึ้นอีกดวย คือ เคมี ฟสิกส คหกรรมศาสตร อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร ประถมศึกษา พลศึกษา
สุขศึกษา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร ศิลปศึกษา นาฏศิลป ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม
ศิ ล ป แ ละสหกรณ และในป นี้ ไ ด เ ป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาภาคค่ํ า ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อผลิตครูใหเพียงพอกับความตองการโดยเปดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ชั้นสูง ใน 5 วิชาเอกดังนี้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในป พ.ศ. 2520 เปดวิชาเอก
ประวัติศาสตรและวิชาเอกภูมิศาสตร ป พ.ศ. 2521 เปดวิชาเอก คหกรรมศาสตร เพิ่มเติมอีกในระดับ
ป.กศ. ชั้นสูง การเปดภาคค่ํา 2 หลักสูตรนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2515 - 2521 รวม 7 รุน ผลิตครูไดประมาณ
10,000 คน
พ.ศ. 2518 วิท ยาลัยครูทั่วประเทศไดรับ การยกฐานะตามพระราชบัญ ญัติวิท ยาลัยครู
พ.ศ. 2518 มีผลทําใหวิทยาลัยครูสอนไดถึงระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2521 ไดเ ปดหลัก สูตรปริญ ญาตรี 2 ป (หลัง อนุป ริญ ญา) เปนรุนแรกโดยเปด
2 วิชาเอก คือวิทยาศาสตรทั่วไปและสังคมศึกษา ป พ.ศ. 2522 เปดเพิ่มในวิชาเอกเกษตรศาสตร
พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมเปน 8 วิชาเอก
พ.ศ. 2522 มี โ ครงการฝ ก อบรมครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจํ า การ (อคป.)
ในหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ทําใหสามารถสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทาง
การศึกษาประจําการใหสูงขึ้นไดมากกวา 10,000 คน โครงการนี้สิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2528 ทําไดรวม
7 รุน
พ.ศ. 2523 หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แตเปดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ขึ้นเปนครั้งแรก
ในวิชาเอกคณิตศาสตร ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร
ปตอมา เปดสอนเพิ่มอีกทั้งระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา)
ดังนี้ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คหกรรมศาสตร อุตสาหกรรมศิลป เกษตรศาสตร
พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร บรรณารักษศาสตร นาฏศิลป
การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว สุขศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
พ.ศ. 2528 หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง ตามนโยบายไมตองการผลิตครูคุณวุฒิ
ต่ํากวาปริญญาตรี
พ.ศ. 2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปดหลักสูตร
ระดับ ปริญ ญาตรี 2 ป (หลัง อนุป ริญ ญา) ใน 10 วิชาเอก คือ ภาษาไทย สัง คมศึกษา นาฏศิล ป
คหกรรมศาสตร สุข ศึก ษา อุตสาหกรรมศิล ป พลศึก ษา เกษตรศาสตร การบริ ห ารโรงเรียน และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และในป พ.ศ. 2535 ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
เพิ่มในวิชาเอกพลศึกษาคหกรรมศาสตร และการประถมศึกษา สวนระดับปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา)
เปดเพิ่มในวิชาเอก การประถมศึกษา
พ.ศ. 2530 เริ่มโครงการคุรุทายาท ที่ตองการผูที่เรียนเกง มีความประพฤติดีและศรัทธา
ในอาชีพครูมาเปนครูตามความตองการของของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแหงชาติ
รับนักศึกษาจากผูที่จบมัธยมปที่ 6 และผูที่กําลังเรียนอยูในชั้นปที่ 2 ที่มีผลการเรียน ไมต่ํากวา 3.00
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

123

หรือเปอรเซนตไทลที่ 90 ขึ้นไป เขาเรียนในชั้นปที่ 3 ในโครงการนี้ดวย โดยเปดในระดับปริญญาตรี
4 ป ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา
โครงการนี้ดําเนินมาจนถึงปจจุบัน ยกเวนในป พ.ศ. 2534 กรมการฝกหัดครูมีนโยบายใหรับ
นักศึกษา ไดเพียงบางแหงแลวใหเรียนอยูที่เดียวกันเปนกลุม แตในป 2535 ไดเปดรับตามปกติและเพิ่ม
วิชาเอกคณิตศาสตรขึ้นดวย และพบวาโครงการนี้นักศึกษาทุกรุนมีผลการเรียนดี มีความรูความสามารถ
เปนเลิศ
พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดย
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏพัฒ นาขึ้นมาจากหลักสูตร 4 ป เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีความประพฤติ
และมีศรัทธาในอาชีพครู มีทุนการศึกษาใหใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมทั้งหมด 37 ทุน และเปดสอนโดยไมมีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ
โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2548 เป ด หลั ก สูต รครู ก ารศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานระดั บ ปริญ ญาตรี (หลั ก สู ตร 5 ป )
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิ ชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอัง กฤษ คณิตศาสตร วิท ยาศาสตร ภาษาไทย
และสังคมศึกษา
พ.ศ. 2549 เป ด หลั ก สูต รครู ก ารศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานระดั บ ปริญ ญาตรี (หลั ก สู ตร 5 ป )
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา
พ.ศ. 2550 เป ด หลั ก สู ตรครู ก ารศึก ษาขั้น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ป )
ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัย ภาษาอัง กฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึง
ปการศึกษา 2555
1.1 รายชื่อผูบ ริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี เกิดธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุล
อาจารย ดร.ศักดา สถาพรวจนา
นางอารีย ทิพรส
อาจารย ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
อาจารยกิติโรจน ปณฑรนนทกะ
อาจารยวิลินดา พงศธราธิก
อาจารยอรัญญา มุดและ

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร
ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

1.2 ปรัชญา
“คุณธรรมเดน เนนวิชาการ สานทองถิ่นพัฒนา กาวหนาเทคโนโลยี”
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1.3 วิสัยทัศน
“คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันผลิต
และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย”
1.4 พันธกิจ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลัก
สําคัญ คือ เปนสถาบันผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู
วิจัย และพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 ขอมูลพื้นฐาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีบุคลากรสาย
วิช าการ จํา นวน 41 คน ซึ่ง มี ตํา แหน ง ทางวิ ชาการระดับ รองศาสตราจารย 2 คน และผูช ว ย
ศาสตราจารย 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 16 คน
ในป ก ารศึก ษา 2555 คณะครุ ศาสตร มี ก ารจัด การเรีย นการสอนภาคปกติ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร ใน 4 สาขาวิชา
และมีการสอนในระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ใน 2 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก
จํานวน 2 หลักสูตร ใน 2 สาขาวิชา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย เพื่ อดําเนิน
ภารกิ จ จํานวน 4,990,786 บาท โดยจํ าแนกเปน งบประมาณแผน ดิน จํานวน 2,655,781 บาท
และงบประมาณที่เปนเงินรายได จํานวน 2,335,005 บาท

2. ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มีการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แยกตามมิติไดเปน 8 มิติ
ดังนี้
2.1 มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
2.1.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น
8 หลักสูตร จัดทั้งภาคปกติ ระดับปริญญาตรีจํานวน 1,982 คน ปริญญาเอก 43 คน รวมทั้งสิ้น 2,025 คน
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท 636 คน และระดับปริญญาเอก 129 คน รวมทั้งสิ้น 765 คน เมื่อรวม
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเ ศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,790 คน ในปก ารศึกษา 2555 คณะไดมี
เปาหมายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน มคอ.
2.1.2 ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร
1) มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการ
เปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2553
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2) มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ในแผนการผลิตบัณฑิต และใน
แตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
วาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม
3) มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญ ญาตรีที่จบการศึกษา
ในปก ารศึก ษา โดยใช วิธีป ระเมินโปรแกรมสํารวจขอมูล ออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 100
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
คณะครุศาสตรไดพัฒ นารูป แบบการรับ นักศึก ษา นอกจากการคัดเลือกนักศึก ษา
วิธีปกติ และวิธีพิเศษแลว ยังมีการสอบวัดความถนัดของสาขาวิชาอีกดวย
2.1.4 การสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คณะครุศาสตรผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2555
2) มีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก โครงการ
จัดคายของแตละสาขา เปนตน
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การแขงขันกีฬานองใหมการแขงขันกีฬา
ภายในของนักศึกษาภาคปกติ เปนตน
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการจิตอาสา
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ไดแก โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร คณะครุศาสตร (2 รุน)
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย โครงการ
รณรงคศิลปวัฒนธรรม เปนตน
3) มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นใหนักศึกษา และมีการ
ติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมีรายงานสรุปทุกโครงการ
4) คณะมีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
นอกจากนี้คณะครุศาสตร ยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ
ดานการสรางภูมิคุมกันกัยจากยาเสพติดทุกชนิด ครบทั้ง 3 ดาน
2.1.5 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย
คณะครุศาสตรจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร มีระบบ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
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คณะแจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยทราบ อาจารยนําผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงการสอนอาจารยรายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนตอคณะและอาจารยตองนํา
วิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหมที่จะใชในภาคเรียนตอไป
ตารางที่ 3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร
คะแนน สวนเบี่ยงเบน รอยละของ
เฉลี่ย
มาตรฐาน
คะแนน
ภาคเรียนที่ 2/2554
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
4.21
0.79
84.20
ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
4.03
0.88
80.60
ภาคเรียนที่ 1/2555
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
4.26
0.78
85.20
ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
3.97
1.84
79.40
คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
4.24
0.79
84.80
ภาคเรียนที่ 2/2554 และ 1/2554
คาเฉลีย่ ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
4.00
1.36
80.00
เรียนรูภาคเรียนที่ 2/2554 และ 1/2555
คาเฉลี่ย 2 ภาคการศึกษา
4.12
1.08
82.40
2.1.6 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิตปริญญาตรี พบวา จํานวนผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 32 คน จากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 64 คิดเปนรอยละ 50
2) ขอมูล ทั่วไปของผูใชบัณฑิตปริญญาโท พบวา จํานวนผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาโท จํานวน 11 คน จากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 14 คน คิดเปนรอยละ 78.57
3) ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิตปริญญาเอก พบวา จํานวนผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึก ษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน จากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 1 คน คิดเปนรอยละ 100
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ระดับการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
จํานวนแบบประเมิน รอยละของผูตอบแบบ
ที่จบการศึกษา
ของนายจาง
ประเมินของนายจาง
ปริญญาตรี
64
32
50.00
ปริญญาโท
14
11
78.57
ปริญญาเอก
1
1
100.00
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ตารางที่ 3.2 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะครุศาสตร
หัวขอการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
1. ดานคุณธรรม
4.52
2. ดานความรู
4.23
3. ดานทักษะทางปญญา
4.39
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.58
5. ดานทัก ษะและการวิเ คราะหเ ชิง ตัวเลขการสื่อสาร
4.40
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลี่ย 5 ดาน
4.31

รอยละของคะแนน
90.40
84.60
87.80
91.60
88.00
86.20

2.1.7 นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม
คณะมีก ารสง เสริม ใหนัก ศึก ษาเขารวมกิจ กรรมการประกวดและแขง ขันอยูเ สมอ
มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขัน มีกองทุน
พัฒนานัก ศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555
คณะ มีนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารย ที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม มีนักศึกษา
จํานวน 4 คนรางวัลทีมเยาวชนดีเดน ในโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp)
รุ น ที่ 2 ที่ จั ด ขึ้ น โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษ เพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานั ก งาน กปร.) ในระหวา งวันที่ 1 - 3 มี นาคม 2555 ณ ศูนย ศึก ษาการพัฒ นา
อาวคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
2.2 มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
คณะครุศาสตรใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงาน
บริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเนื่อง
ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ
คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
2.2.1 การจัดทํา ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
1) คณะครุศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเว็บไซตดาน
การสงเสริมการทําวิจัยของคณะ
2) จัดทําคูมือการวิจัยของคณะประกอบดวยทิศทางการวิจัย นโยบาย ขั้นตอนการขอ
ทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยตางๆ
3) มีการรวบรวมเอกสารตํารา และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจยั
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2.2.2 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตา งๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทัง้ สิ้น 2,422,700 บาท
- งบรายได กศ.ปช. 410,000 บาท
- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 2,012,700 บาท
(อาจารยประจํา 36 คน นักวิจัย - คน รวม 36 คน)
2.2.3 บทความวิจัย ที่ตีพิ มพใ นรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุ มวิช าการระดับชาติ /
นานาชาติ
อาจารยในคณะมีบทความรวม 4 บทความของ และอาจารยพัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ
ไดไปนําเสนองานวิจัยเรื่อง Case Study of Using GSP in Creating Concept Image on topic “Circle”
ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 17 - 21 กันยายน 2555
2.3 มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไว
ในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการดังนี้
2.3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดังตอไปนี้
1) โครงการตามแผนของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร
งบประมาณจํานวน 1,000,000 บาท รวมทั้งหมด 10 โครงการ เพื่อสงเสริมและ พัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเครือขายคณะครุศาสตร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแกว
2) โครงยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ
2555 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน
945,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระบุรี ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา บรรณารักษ แนะแนว และวิชาการศึกษาปฐมวัย
3) โครงการพั ฒ นาครู ร ะดั บ สู ง วิ ช าวิ ท ยาศาสตร และคณิ ต ศาสตร โดยได รั บ
งบประมาณจาก สสวท. จํานวน 1,278,000 บาท เพื่อพัฒ นาศัก ยภาพใหกับ ครูระดับสูง ในจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ในวิชาวิทยาศาสตร และวิชา
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
4) โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน
เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยาฐานะเชียวชาญ โดยไดรับงบประมาณจากการลงทะเบียน
เขารับการพัฒนา จํานวน 2,028,000 บาท เพื่อพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ ทั้งหมด
4 หลั ก สู ต ร คื อ วิท ยฐานะครูชํ านาญการพิ เ ศษ วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ยวชาญ วิ ท ยฐานะผูอํ านวยการ
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะผูอํานวยการ รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จัดพัฒนา
ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
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2.3.2 คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน สพฐ. สสวท. องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาง ในการจัดพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูในหลักสูตรตางๆ ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
2.3.3 คณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียนสอนและการ
วิจัย เชน การนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาของครูเครือขาย
คณะครุศาสตร การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุม
สาระตางๆ โครงการพัฒนาความรูดานการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง โครงการพัฒนาและ
สรางแหลง เรียนรูก ารบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการจัดการเรียนรูตามกลุม สาระตางๆ
เปนตน
2.3.4 คณะมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 แหลง คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร
2.3.5 โครงการที่ ดํ า เนิ น การทั้ ง หมดได รั บ การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ โดยใช เ กณฑ ข อง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดาน
การนําไปใช
ตารางที่ 3.3 การดําเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร
ชื่อโครงการ
1. โครงการตามแผนของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะครุศาสตร
2. โครงยกระดับคุณภาพครูทงั้ ระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
บรรณารักษ แนะแนว และการศึกษาปฐมวัย
3. โครงการพัฒนาครูระดับสูงวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
4. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง
ใหมีและเลือ่ นเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชีย่ วชาญ

จํานวนงบประมาณ
1,000,000 บาท
945,000 บาท
1,278,000 บาท
2,028,000 บาท

2.4 มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตรมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใหความสําคัญตอการ
บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว ดังนี้
2.4.1 บูรณาการงานกับการเรียนการสอน ดังนี้
1) โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู
ศิษยเกา ครูพี่เลี้ยง และครูในเครือขายปฐมวัย
2) โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
3) โครงการจัดคายวิทยาศาสตรเพือ่ การเรียนรู
4) โครงการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยการเลานิทาน
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คณะไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ แผนงาน
และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจ กรรมและโครงการทํานุบํารุง ศิลปวัฒ นธรรม เชน
โครงการแหเทียนพรรษา โครงการวันกตัญูครูในดวงใจ โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
โครงการนักศึกษาครูกตัญูรคู ุณแม
2.5 มิติที่ 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ
คณะไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังนี้
2.5.1 การบริหารจัดการทั้งองคกร
การบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิดบรรยากาศ
ที่เ อื้ อ ตอ การเรี ย นรู แ ละการปฏิบั ติ ง านอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพคณะได ดํา เนิ น การปรับ ปรุ ง บริ เ วณ
รอบอาคารเรียน ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในคณะใหรมรื่น สวยงาม จัดใหมีที่นั่งพักผอนอยางเพียงพอ
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี แกนักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ผูมาติดตอ คณะมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย และไดจัดงบประมาณ 5,743,358 บาท
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบคณะใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
คือ Green University มีสุนทรียะดานภูมิทัศน จัดการพลังงานสิ่งแวดลอมเหมาะสม
2.5.2 ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงาน
ตามภารกิจเปนจํานวนทั้ง สิ้น 4,990,786 บาท ซึ่งไดรับ ลดลงจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 69,353 บาท เปนอัตรารอยละ -1.41 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรได
แสดงการจําแนกตามผลผลิต และตามงบรายจาย เห็นวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตนั้น
เพิ่มใหกับผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ถึงรอยละ 46.01 และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย
จะมีการเพิ่มในงบเงินอุดหนุนถึงรอยละ 36.66 จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
คณะครุศาสตรไดสรางความมือกับหนวยงานภายในประเทศ เพื่อใหบริการวิชาการและ
การจัดการศึก ษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน
ใหบรรลุเปาหมายของคณะครุศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของมหาวิท ยาลัยใหบ รรลุเ ปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิท ยาลัย ไดมีก ารดําเนินโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 8 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท คณะไดรวม
ขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ของมหาวิท ยาลั ย ให บ รรลุ เ ป า หมาย และวิสั ย ทัศ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ไดมีก ารดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 6 โครงการใชเ งินงบประมาณทั้ง สิ้น
143,965 บาท
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะครุศาสตร
ชื่อโครงการ
1. แสวงหาพันธมิตรและลงนาม
ความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. โครงการครุศาสตรสัมพันธ
สงเสริมการมีสวนรวม
3. โครงการพี่เกาเลาประสบการณ

4. โครงการพบผูปกครอง
5. โครงการแหเทียนพรรษา
6. โครงการวันกตัญูครูในดวงใจ
7. โครงการตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท
8. โครงการนักศึกษาครูกตัญู
รูคุณแม

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย
3 โครงการ

ผลการ
ดําเนินงาน


สรุปผลการ
ดําเนินงาน


งบประมาณ
ตามแผน ที่ใชจริง
60,000
-

รอยละของ
อาจารยที่เขา
รวมโครงการ
รอยละของ
นักศึกษาและ
ศิษยเกาที่เขา
รวมโครงการ
รอยละของ
ผูปกครองที่เขา
รวมโครงการ
รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ
รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ
รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ
รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ





30,000

13,998





10,000

10,000





10,000

10,000





20,000

19,967





10,000

10,000





10,000

-





10,000

10,000

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

132

ตารางที่ 3.5 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ของคณะครุศาสตร
จํานวน
จํานวน
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ
โครงการ
งบประมาณ
ที่สําเร็จ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
8
6
160,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
6
6
143,965
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
75
100
89.97
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด
คณะครุศาสตรไดกําหนดประเด็นยุทธโดยคํานึง ถึง การจัดการเรียนการสอนใหกับบัณฑิต
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ
จํานวน 40 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,077,250 บาท คณะไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 31 โครงการใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 841,098.42 บาท
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะครุศาสตร
ชื่อโครงการ
1. โครงการจัดทําอุปกรณแสดงนิทรรศการ
2. โครงการจัดกิจกรรมในสัปดาหวิทยาศาสตรและประชาสัมพันธสาขาวิทยาศาสตร
3. โครงการหองสมุดปฐมวัยใสใจรักการอาน
4. โครงการสัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
5. โครงการอบรมการวิจัยพัฒนาเก็บวิเคราะหขอมูลนักศึกษา
6. โครงการจัดหาอุปกรณและพัฒนาหองปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร
7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยและสถิติทางการศึกษา
8. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเจาฟาวไลยอลงกรณ ติวขอสอบ O-Net
9. โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนขอสอบเขามหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
10. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม GSP เบื้องตน
11. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา 2555
12. โครงการแขงขันกีฬานองใหม “ครุศาสตรสัมพันธสายใยรักตานยาเสพติด”
13. โครงการสุขภาพพิชิตโรคภัย
14. โครงการเสวนาปญหาของนักศึกษาครู
15. โครงการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 เจาฟาเกมส

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
80,000
79,998
15,000
15,000
30,000 29,995.68
10,000 9,442.60
10,000
10,000
60,000 59,098.24
10,000
9,960
10,000
9,939
10,000
9,970
10,000
59,250
25,000
10,000
5,000
80,000

9,476
59,250
24,525.10
9,999
โอน
โอน
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ตารางที่ 3.6 (ตอ)
ชื่อโครงการ
16. โครงการประหยัดพลังงาน
17. โครงการแนะแนวอาชีพ
18. โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียง
19. โครงการผลิตผูนําดวยวิธีประชาธิปไตย
20. โครงการพอ-แม และอาจารยรวมกันพัฒนานักศึกษา
21. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
22. โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
23. โครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
24. โครงการจัดคายวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู
25. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเดน เนน คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
26. โครงการพัฒนาผูนํากิจกรรมนักศึกษา
27. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสําหรับนักศึกษาครู(ชั้นปที่1)
28. โครงการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับนักศึกษาครู (ชั้นปที่ 3-4)
29. โครงการสํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปที่1
30. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรคณะ
ครุศาสตร
31. โครงการจัดซุมบัณฑิต ป 2555
32. โครงการปรับปรุงและจัดทําเอกสารฝกประสบการณวิชาชีพครู
33. โครงการจัดปฐมนิเทศ
34. โครงการจัดสัมมนากลางภาค
35. โครงการจัดปจฉิมนิเทศ
36. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
37. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปการศึกษา 2554
38. โครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูทั่วไปและขั้นความรูเบื้องตน
(B.T.C)
39. โครงการอบรมนาฏศิลปสําหรับครูปฐมวัยสูทองถิ่น
40. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย "ทําบุญคณะครุศาสตร"

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
5,000
โอน
5,000
โอน
5,000
โอน
3,000
3,000
10,000 9,998.50
15,000
14,400
90,000
90,000
20,000
20,000
20,000
20,000
5,000
5,000
20,000
10,000
5,000
5,000
90,000

โอน
9,588
4,000
โอน
90,000

10,000
50,000
50,000
50,000
50,000
20,000
70,000
30,000

10,000
39,416
49,885
49,998
50,000
โอน
โอน
29,700

5,000
10,000

5,000
10,000
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ตารางที่ 3.7 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ของคณะครุศาสตร
จํานวน
จํานวนโครงการ
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
40
31
1,077,250
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
31
31
841,098.42
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
77.50
100
78.07
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไขปญหา
ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุม ชน สัง คม จึง มีความเขาใจใน
สภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงไดกําหนด
ยุท ธศาสตรขึ้นเพื่อมีสวนรวมในการแกปญ หาของชุมชน สรางแหลง เรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดังกลาว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 16 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน
1,055,000 บาท คณะไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ ใชเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 1,053,572 บาท
ตารางที่ 3.8 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะครุศาสตร
ชื่อโครงการ
1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
2. โครงการสํารวจความตองการรับการพัฒนาโรงเรียนเครือขายคณะคณะ
ครุศาสตรจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแกว
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําโครงงานคณิตศาสตร
4. โครงการคายปฐมวัย
5. โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนการ
จัดการเรียนรูศิษยเกา/ครูพี่เลี้ยงและครูในเครือขายปฐมวัย
6. โครงการการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน
7. โครงการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยการเลานิทาน
8. โครงการจัดทําจุลสารศู นยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
9. โครงการจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตรเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
และวิชาการดานการศึกษาสําหรับอาจารยนักศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
200,000
199,324
40,000
39,880
20,000
20,000
15,000

20,000
19,982
14,960

10,000

10,000

30,000
60,000

30,000
59,894

90,000

89,999
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ตารางที่ 3.8 (ตอ)
ชื่อโครงการ
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูเครือขาย
11. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุมวิชาสาระตางๆ
12. โครงการพัฒนาความรูดานจัดการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับ
ครูเครือขาย
13. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูในกลุมสาระวิชาตางๆ
14. โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ
15. โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
16. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและเผยแพร
ผลงานของศูนยพัฒนาครู

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
90,000
89,728.75
90,000
89,935.75
90,000
89.999.75
90,000
100,000

89,947
99,921.75

10,000
100,000

10,000
100,000

ตารางที่ 3.9 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ของคณะครุศาสตร
จํานวนโครงการ
จํานวน
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
16
16
1,055,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
16
16
1,053,572
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
100
99.86
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมี
การวางแผนงานโครงการ จํานวน 15 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 2,206,786 บาท
และไดดําเนินการจํานวน 12 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,112,197.18 บาท
ตารางที่ 3.10 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะครุศาสตร
ชื่อโครงการ
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผน
2. โครงการสงเสริมสุขภาพ/จัดอบรม
3. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน
4. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
ของคณะ
5. โครงการจัดสวัสดิการแกบุคลากรและนักศึกษา
6. โครงการ คาสาธารณูปโภค

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
10,000
9,998
10,000
โอน
277,781
275,861.81
1,217,763.62
934,005
41,000
25,000

40,939.86
24,999.02

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 3.10 (ตอ)
ชื่อโครงการ
7. โครงการคาวัสดุเชื้อเพลิง
8. โครงการจัดอบรมใหอาจารยและบุคลากรและนักศึกษา
9. โครงการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารยเขาสูตําแหนง
11. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการจัดการเรียนรู
12. โครงการสงเสริมการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน
ภายนอก
13. โครงการสัมมนาการจัดการความรู KM สําหรับคณะครุศาสตร
14. โครงการจัดหาอุปกรณและพัฒนาหองปฏิบัติการบริหารการศึกษา
และหลักสูตรและการเรียนการสอน
15. โครงการจิตอาสาสําหรับนักศึกษาครู

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
200,000
199,860.27
15,000
15,000
10,000
9,992
10,000
380,000
95,000

97,654.10
-

4,000
200,000

4,000
196,128.50

20,000

20,000

ตารางที่ 3.11 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ของคณะครุศาสตร
จํานวน
จํานวนโครงการ
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
15
12
2,206,786
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
12
12
2,112,197.18
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
80
100
95.71
2.5.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในการอบรมหลักสูตรยะยะสั้นสําหรับบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนตนและจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.6 มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะมี พั น ธกิ จ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค สวนหนึ่งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเปนวิชาชีพชั้นสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังนี้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.6.1 การจัดทําโครงการตาง ๆ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน
2) โครงการพัฒนาความรูดานการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู
4) โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ
5) โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุมสาระวิชา
ตารางที่ 3.12 โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร
ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยใน
ชั้นเรียน
2. โครงการพัฒนา
ความรูดานการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริง
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเทคนิคการ
จัดการเรียนรู

วันที่
ดําเนินการ
21 เม.ย.55
12 พ.ค.55

26 พ.ค.55

4. โครงการพัฒนาและ 30 พ.ค.55
สรางแหลงเรียนรูการ
บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนรูตามกลุม
สาระ
5. โครงการพัฒนา
1 ก.ค.55
นวัตกรรมทางการสอน
ในกลุมสาระวิชา

รอยละความสําเร็จของ
สรุปความ
กลุมเปา จํานวน
โครงการ
สําเร็จ
สถานที่ หมาย/ ผูรวม
ของ
ความพึง การ
จํานวน โครงการ ความรู
พอใจ นําไปใช โครงการ
ตึก 7
100
103
88.00
81.55
89.20
100
คณะ
ครุศาสตร
หอง
100
229
88.80
92.43
91.20
100
ประชุม
ราช
นครินทร
หอง
100
204
84.60
96.57
86.20
100
ประชุม
ราช
นครินทร
หอง
100
170
86.60
91.76
89.80
100
ประชุม
ราช
นครินทร
หอง
ประชุม
ราช
นครินทร

100

257

85.20

92.09

87.80

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.7 มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
คณะครุศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแกศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน
100,000 บาท
ตารางที่ 3.13 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของคณะครุศาสตร
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

1. โครงการพัฒนา
30 พ.ค. หอง
และสรางแหลงเรียนรู
55
ประชุม
การบูรณาการปรัชญา
ราช
เศรษฐกิจพอเพียงใน
นครินทร
การจัดการเรียนรูตาม
กลุมสาระ

รอยละความสําเร็จของ
สรุป
โครงการ
กลุมเปา จํานวน
ความ
หมาย/ ผูรวม
สําเร็จ
ความ
การ
จํานวน โครงการ ความรู พึง
ของ
นําไปใช
โครงการ
พอใจ
100
170
86.60 91.76 89.80
100

ตามที่ สํ า นั ก ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละบริ ก ารวิ ช าการ ได จั ด อบรมในโครงการตามแนว
พระราชดําริ : พัฒนาองคกรพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเขาใจถึงแนวทางตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีแตคณะ สํานัก
ศูนย เขารวมการอบรมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะครุศาสตรจึงใหการสนับสนุนบุคลากร
ของคณะ และไดจัดสงบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เขารวมโครงการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทุกคน ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และนําบุคลากรทุกคน
ไปศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใช ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถบรรลุ
ตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิท ยาลัยและเกิดผลกระทบที่เ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสัง คม
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ใหสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
ยังกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดเปนอยางดี
นอกจากนี้อาจารย บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตรไดนําความรูที่ไดรับจากอบรม
ไปขยายผลดําเนินโครงการซึ่ง เปนประโยชนตอ ตนเองและสวนรวม คือ โครงการน้ําหมัก ชีวภาพ
และคณะครุศาสตรยังไดนําโครงการน้ําหมักชีวภาพ เขารวมการประกวดในโครงการพัฒนาหนวยงาน
ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง ที่สํานัก สงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการเปนผูจัดขึ้น และคณะ
ครุศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย
2.8 มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
คณะครุศาสตร ใหความสําคัญ ในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของคณะ และคณะ
จัดใหมีโครงการความรวมมือในการจัดการจัดฝกอบรม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 3.14 โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะครุศาสตร
ขอตกลงความรวมมือทาง (MOU)

วันที่ลงนามความ
รวมมือ

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายเผยแพร
ถายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบน
ระบบ e-Learning (eDL-Square) ระยะที่ 2
ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2. การดําเนินงานโครงการพัฒนาครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย การศึกพิเศษ บรรณารักษ และ
แนะแนว ของศูนยเครือขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
3. การดําเนินงานโครงการอบรมครูกลุมระดับสูง
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
รุนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

4 พ.ย. 55

4. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัย
การทองเที่ยวยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

พ.ค. - มิ.ย. 55

5. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับ
มหาวิทยาลัยเจียงซี นอรมอล ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
6. โครงการลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับ
University of Management and Economics
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา
7. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ก.ค. - ส.ค. 55

กิจกรรมที่
ดําเนินการ
(ชวงเวลาเนินการ)
ก.ค. 55 - ก.ค. 57
อยูในระหวาง
ขั้นตอนของการ
ติดตั้งใหกับโรงเรียน

สําเร็จ
ยังไมสําเร็จ

-

4 ส.ค. - 21 ก.ย. 55
- จัดอบรม
- ประเมินผล
- สรุปรูปเลม

สําเร็จ

-

เม.ย. - มิ.ย. 55
- จัดอบรม
- ประเมินผล
- สรุปรูปเลม
ความรวมมือดาน
พัฒนาหลักสูตรและ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ 30 คน

สําเร็จ

เม.ย. 55
พ.ค. 55

มีบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทาง
วิชาการ MOU
ความรวมมือดาน
หลักสูตรและมี
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
วิชาชีพ

สําเร็จ

สําเร็จ
สําเร็จ
สําเร็จ
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3. การประเมินผลงาน
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 23 คน หรือรอยละ 65.71
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรี ย นการสอนระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.00) คะแนนเฉลี่ ย ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.76) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.99) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) คะแนนเฉลี่ยดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) คะแนนเฉลี่ยดานการสราง
เครือขายความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.66)

4. การประเมินผลการบริหารจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
31 คน หรือรอยละ 70.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี
5 ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.83) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ดานการปฏิบัติห นาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ภาพรวมไดคะแนน
เฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.92)

5. สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะครุศาสตรอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนนเทากับ 4.59
อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ 4.68 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม 3.83 ซึ่งสรุปได
ดังตารางที่ 3.15 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ แสดงดังตารางที่ 3.16
ตารางที่ 3.15 คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักของคณะครุศาสตร
คาถวงน้ําหนัก
คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ตัวชี้วัด 8 มิติ
90
4.68
จากแบบสอบถาม
10
3.83
รวม
100
4.59
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ตารางที่ 3.16 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะครุศาสตร ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น
มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ในปการศึกษาทีประเมิน
5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
อุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา
มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหาร
มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสราง
เครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ผลรวมคะแนน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

7.5
7.5
5

4.51
5.00
รอยละ
86.26

4.51
5.00
5.00

10

4.67

4.67

5
5

5.00
รอยละ
100

5.00
5.00

5

5.00

5.00

2

รอยละ
82.28
5.00
5.00
5.00
4.00

5.00

2
2
2
2

คาคะแนน

5.00
5.00
5.00
4.00

10

รอยละ
100

5.00

7.5

รอยละ
100
รอยละ
100

5.00

7.5

10
90

รอยละ
66.67

5.00

3.00
4.68
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การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
จุดเดน
1) ผลการดําเนินงานของคณะสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2) คณะมีจุดเนนดานการผลิตบัณฑิต เปดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท
2 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร
3) ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนของอาจารย
เทากับ 4.12 อยูในระดับมาก
4) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ 4.31 อยูในระดับพึงพอใจมาก
5) คณะจัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
6) คณะไดประสานงานอยางดียิ่งกับ คณะอื่นโดยเชิญอาจารยจ ากคณะอื่นเขามาสอนใน
วิชาเอก ทําใหนักศึกษามีคุณภาพ
7) ดานงานวิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะไดดําเนินการมีขั้นตอน
ชัดเจน และไดผลลัพธตามที่ไดวางแผน และมีการประเมินทุกโครงการ
8) คณะใหความสําคั ญ ดานการวิจัยไดรับ การจัดสรรงบประาณจากงบประมาณรายได
กศ.ปช. 410,000 บาท และงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 2,012,700 บาท รวมทั้งสิ้น 2,422,700 บาท
ขอเสนอแนะ
1) คณะครุศาสตรมีอาจารย 41 คน บุคลากรสายสนับสนุน 16 คน จากจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 1,982 คน สัดสวนอาจารย : นักศึกษา คือ 1:41 ยังไมไดสัดสวน 1:25 ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะควรพยายามจัดเสริมอัตราใหเหมาะสมกับโปรแกรมวิชา
ที่เปดสอน
2) คณะควรเรงพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
3) คณะควรเรงจัดสอนเสริมความรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษา
เพื่อนบานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4) คณะควรเรงและมีเปาหมายพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น และตําแหนงทางวิชาการให
ใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดพัฒนา
มาจากภาควิชาเกษตรศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ตั้งแตปพุทธศักราช 2528
ป 2538 ไดมีพระราชกฤษฎีกาไดจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม ในสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตอมาไดผลิต
บัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ป 2542 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร จนถึงปจจุบัน
ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีภารกิจทั้ง 4 ประการ ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล คือ “อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ทางคณะไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
4 ป (วท.บ) จํานวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
และหลักสูตรเกษตรศาสตร และในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
คณะมีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่าํ เสมอโดยเขารวมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิ มีโครงการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารยและนักศึกษาในดานการเกษตร
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑท างการเกษตร งานอบรมดานการพัฒนาบุคลิกภาพแกนัก ศึก ษา
งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานบริการทางวิชาการแกชุมชน ตามความตองการของ
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ทองถิ่น รวมทั้ ง โครงการตามแนวพระราชดํา ริ และได รับ เชิญ ไปเป นวิท ยากรในหนว ยงานต างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณะยังไดจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมศ. ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวชี้วัด
ของกพร. เพื่อให การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ
1.1 รายชื่อผูบริหาร
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา
ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
อาจารย ดร.กันภา สุขลิ้ม
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
ผศ.สุรพงษ ธรรมขันธ
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา
นางวิไลลักษณ พงษแพทย

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัย
รองคณบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ประธานหลักสูตริทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
หัวหนาสํานักงานคณบดี

1.2 ปรัชญา
สรางสรรคคนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย สงเสริมภูมปิ ญญาไทย ใสใจภูมิปญ
 ญาสากล
1.3 วิสัยทัศน
เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน โดยการบูรณาการ
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญ
 ญาสากล
1.4 พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. การวิจัยมุง เนนการหาองคความรูใหมและการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยการบูรณาการ
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญ
 ญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุงเนนการใหความรูท างดานเทคโนโลยีการเกษตรแกชุมชน และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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1.5 ขอมูลพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีบุคลากรสายวิชาการ 16 คน ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย 3 คน และผูชวยศาสตราจารย 7 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 13 คน
ในป ก ารศึ ก ษา 2555 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมีก ารจั ดการเรี ยนการสอนภาคปกติ
ในระดับ ปริญ ญาตรี 5 หลักสูตร โดยมี 3 หลัก สูตรที่ง ดรับ นักศึก ษาแตยัง มีนัก ศึก ษาตกคาง ไดแก
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว และหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร และมีการสอนภาคพิเศษ ในระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ในปงบประมาณ 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินภารกิจ
จํานวน 2,157,534 บาท โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 875,569 บาท งบประมาณที่เปน
เงินรายได จํานวน 1,281,965 บาท

2. ผลการดําเนินงาน
2.1 มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
2.1.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2555 จํานวน
ทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีจํานวน 170 คน ภาคพิเศษระดับปริญญาโท
21 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 191 คน
2.1.2 ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร
1) มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการ
เปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2553
2) มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ในแผนการผลิตบัณฑิต และใน
แตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
วาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม
3) มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรีที่จบการศึกษา
ในปก ารศึก ษา โดยใช วิธีป ระเมินโปรแกรมสํารวจขอมูล ออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 87.50
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
คณะไดพัฒนารูปแบบการรับ นักศึกษาเพื่อใหโ อกาสกับนักเรียนระดับ มัธยมปลาย
นอกจากการคัดเลือกนักศึก ษาวิธีปกติ วิธีพิเศษกลาวคือรับนัก เรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานกีฬา นักเรียนที่มีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจาก
ระบบกลาง คณะไดจัดทําประชาสัมพันธการรับนักศึกษาตามโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนรูจักภาพลักษณ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งเขารวมกิจกรรมพี่ชวนนอง ในปการศึกษา 2555 คณะไดออก
ประชาสัมพันธและจัดนิทรรศการทางวิชาการตามโรงเรียนตางๆ จํานวน 4 ครั้ง (8 โรงเรียน)
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2.1.4 การส ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค
คณะไดดําเนินการจัดทําแนวทางสง เสริมการจัดกิจกรรม มีก ารประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป โดยมีโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม กิ จ กรรมนั น ทนาการและกิ จ กรรมส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) คณะจั ด ทํ า แนวทางส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิท ยาลัยและคุณลัก ษณะบัณฑิ ตที่พึง ประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึก ษา
โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมไวในคูมือนักศึกษา
2) คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก โครงการอบรมคอมพิวเตอร การใชโปรแกรม
Photoshop เพื่อการตกแตงภาพและโปสเตอร โครงการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรเพื่อนําเสนอ
ผลงานเปนตน
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริม สุขภาพ ไดแก โครงการแขงขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย เจาฟาเกมส
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชนในโครงการฟนฟูสุขภาวะและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังน้ําทวม ณ โรงเรียน
วัดคุณหญิงสมจีน
- กิจกรรมนันทนาการ ไดแก โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการเสริมสราง
คุณธรรมตานภัยยาเสพติด เปนตน
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก โครงการแหเทียนเขาพรรษา โครงการ
ปลูก จิตสํานึก อนุรัก ษศิล ปะและวัฒ นธรรม กิจ กรรมไหวครู โครงการทําบุญ วันขึ้นปใหม โครงการ
บายศรีสูขวัญ เปนตน
3) คณะมีก ารติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจ กรรม และไดนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยแจงผลการประเมินในการ
ประชุมคณะเพื่อพิจารณา และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งตอไป
นอกจากนี้คณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไดแก
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โครงการเสริมสราง
คุณธรรมตานภัยยาเสพติด มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) มีการวางแผนพัฒนาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(2) มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังนี้
- ด า นการส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเลื อ กตั้ ง ในระบอบ
ประชาธิปไตย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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- ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณธรรมและจริยธรรม
- ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด มีการจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรมตาน
ภัยยาเสพติด
(3) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ
- โครงการศึกษาดูงานอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
- โครงการพัฒนาการทํางานเปนทีม
- โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตใจและสงเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากร
จังหวัดชลบุรี
2.1.5 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย
คณะจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554
และในภาคเรียนที่ 1/2555 ใชการประเมินการเรียนการสอนผานระบบออนไลน โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีก ารประเมินผลความพึง พอใจของผูเ รียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก หลัก สูตร มีการแจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยท ราบเพื่อนําไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
2.1.6 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ผลการสํา รวจความพึง พอใจของผูใช บัณฑิต และความพึ ง พอใจของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังนี้
1) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.31 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
86.2 โดย ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง
ที่สุด รองลงมาไดแก ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา
ดานทัก ษะการวิเ คราะหเ ชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และดานความรู
ตามลําดับเมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ (รอยละ 86.2) เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 แลวไดเทากับ 5 คะแนน
2) ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูที่ 4.38 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
87.60โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
มีคาเฉลี่ย 2 ภาคเรียนที่ 4.47 หรือรอยละของคะแนน 89.4
(2) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู นักศึกษามีความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู คะแนนเฉลี่ย 2 ภาคเรียนที่ 4.29 หรือรอยละของคะแนน 85.8
เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (รอยละ 87.60)
เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แลวได
เทากับ 5 คะแนน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.1.7 นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม
คณะมีก ารสง เสริมใหนัก ศึกษาเขารวมกิจ กรรมการประกวดและแขง ขันอยูเ สมอ
มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขัน มีกองทุน
พัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะมีนักศึกษาที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 8 คน
2.2 มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะเปนหนวยงาน
ในการปฏิบัติและสนับสนุนผลักดันใหเกิดงานวิจัยในคณะ ในปงบประมาณ 2555 คณาจารยในคณะ
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยที่นําไปถายทอดเพื่อการพัฒนา
ชุมชนมากมาย
2.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค ไดดําเนินการดังนี้
1) คณะไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัย
เปนผูดําเนินการ
2) มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น ระดั บ คณะ มี ห น า ที่ พิ จ ารณา
โครงการวิจัยของผูขอรับทุนและรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิจัย คุณภาพงานวิจัย
ที่เอื้อตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
3) คณะมีการติดตามและประเมินผลในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยอยางครบถวน
2.2.2 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
อาจารยในคณะไดเสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก และไดรับการจัดสรรทุน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 507,000 บาท แบงเปน
- งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย* 197,000 บาท
- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 310,000 บาท
(อาจารยประจํา 16 คน นักวิจัย - คน รวม 16 คน)
นอกจากนี้คณะไดใหการสนับสนุนในดานหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือในการวิจัย
ตลอดจนจัดเจาหนาที่หองปฏิบัติการเพื่อชวยนักวิจัย
2.2.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
คณะสงเสริมและสนับ สนุนใหบุคลากรในหนวยงานทําการวิจัยรวมกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลาง
เพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัมพันธในกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับความรวมมือ
ในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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1) รวมมือกับองคกรปกครองสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด
ระยอง จังหวัดสระแกว ในการวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการ
ประชาชน จํานวนงบประมาณ 150,000 บาท โดย ผศ.ทรงพลธนฤทธ และคณะ
2) โครงการสํารวจความพึง พอใจของผูรับ บริก ารที่มีตอการใหบ ริก ารงานนําชม
พิพิธภัณฑ สํานักงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวนเงิน
100,000 บาท โดย ผศ.ทรงพลธนฤทธ และคณะ
2.2.4 คณะมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ
1) คณะมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย มีการเผยแพรงานวิจัยในวารสาร
วิจัยและพัฒ นาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ หรือวารสารอื่น ๆ ทั้ง ระดับ ชาติและระดั บ
นานาชาติ
2) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมีผ ลงานวิจัยเผยแพร ระดับชาติ 2 เรื่อง
และระดับนานาชาติ 4 เรื่อง
3) มีง านวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเ กิดประโยชนอยางชัดเจน
ในระดับชาติและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่รับบริการ จํานวน 6 งาน
4) มีผลงานที่นําไปพัฒนาชุมชนทองถิ่นและเปนการบูร ณาการการเรียนการสอน
และการวิจัย และใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัย เชน การศึกษาแนวโนมการจัดสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
2.3 มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่
กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชากาดังนี้
1. คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น
หนวยงานตางๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ และไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ
ในการใหบ ริก ารวิชาการ เพื่อให บุคลากรทุก คนใชเ ปนแนวปฏิบัติเ ดียวกั น โดยจัดทําเปนคูมื อ
การใหบริการวิชาการ
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 230,000 บาท เพื่อดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนจํานวน 7 โครงการ เพื่อสงเสริมและ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถิ่น ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 155 คน กลุมเปาหมายในการจัด
ฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยขาราชการ และประชาชนทั่วไป
3. คณะไดดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการวิชาการ
กอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ
4. คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ดังนี้
4.1 บันทึ ก ข อตกลงความร วมมือ ระหว างโรงเรีย นผั ก ไห “สุท ธาประมุ ข” กับ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดานการบริการวิชาการ
4.2 บันทึก ขอตกลงความรวมมื อเครือขายถ ายทอดเทคโนโลยี “คลินิก เทคโนโลยี ”
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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4.3 บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งโรงเรี ย นวั ด คุ ณ หญิ ง ส ม จี น กั บ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดานการบริการวิชาการ
5. คณะได ดํ า เนิ น การบริ ก ารวิ ช าการในรู ป ของโครงการ/กิ จ กรรมต า งๆ รวมทั้ ง สิ้ น
7 โครงการ รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 230,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 155 คน แตมีผูเขาอบรมจํานวน 210 คน
6. คณะไดโครงการบริการวิชาการเรื่อง สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ
2555 นํามาใชพัฒ นาการเรียนการสอนรายวิชาการสุขาภิบ าลอุตสาหกรรมอาหารในภาคเรียนที่
2/2554 และงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโนมการจัดสุขาภิบาลในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดคุณหญิงสมจีน
7. ผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะ ที่อาจารยมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
เชน เปนวิทยากร เปนที่ป รึก ษา เปนกรรมการวิท ยานิพนธภายนอกสถาบัน จํานวน 10 คน
จากอาจารยทั้งหมด 16 คน คิดเปนรอยละ 62.5 จําแนกไดดังนี้
ตารางที่ 3.17 การดําเนินงานบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ
จํานวนงบประมาณ
1. โครงการปลูกกระถินสําหรับใชเปนพืชพลังงาน
18,500 บาท
2. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาและการรักษาโรคเรื้อน
16,000 บาท
3. โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญาแฝก
23,500 บาท
4. โครงการการใชประโยชนจากดอกกุหลาบและดอกไมอื่น ๆ
22,000 บาท
5. โครงการเพาะเห็ด
70,000 บาท
6. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร
30,000 บาท
7. โครงการปลูกพืชโดยไมใชดิน
50,000 บาท
8. รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนิสิตปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร
9. ผศ.คําทอง มหวงควิริยะ เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดสวนใหกรุงเทพมหานคร
8. คณะไดดําเนินโครงการ/กิจ กรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.75
ของอาจารยทั้งหมดในคณะ
9. คณะมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 2 แหลง คือ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตรและอาหาร ที่ใหบริการตรวจวิเ คราะหหาคุณภาพหรือ
องคประกอบของตัวอยางสารตางๆ และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง : ฐานการเพาะเห็ดของ
มหาวิทยาลัย
10. โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช
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2.4 มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรมี นโยบายในการทํานุ บํารุง ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย โดยการให
ความสําคัญตอการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว ดังนี้
1) คณะมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการเพื่อปลูกจิตสํานึกใหกบั นักศึกษา
หลายโครงการ เชน โครงการทําบุญวันขึ้นปใหม โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงกรานตไทย โครงการ
บายศรีสูขวัญ โครงการแหเทียนเขาพรรษา เปนตน
2) คณะมีโครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับรายวิชาการตลาด
ของอาหาร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3) คณะมีโครงการที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ ไดแก โครงการรวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 2
“ตามรอยพออยางพอเพียง”
2.5 มิติที่ 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ
คณะไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังนี้
2.5.1 การบริหารจัดการทั้งองคกร
การบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิดบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติง านอยางมีป ระสิท ธิภาพคณะไดดําเนินการปรับ ปรุงบริเ วณรอบ
อาคารเรียนภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในคณะใหรมรื่น สวยงาม จัดใหมีที่นั่ง พัก ผอนอยางเพียงพอ
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี แกนักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ผูมาติดตอ คณะมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย และไดจัดงบประมาณ 30,000 บาท
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบคณะใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
คือ Green University มีสุนทรียะดานภูมิทัศน จัดการพลังงานสิ่งแวดลอมเหมาะสม
2.5.2 ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ
เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,157,534 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
จํานวน 266,401 บาท เปนอัตรารอยละ 14.09 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดแสดงการจําแนกตาม
ผลผลิตและตามงบรายจาย เห็นไดวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตนั้นเพิ่มใหกับผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรถึงรอยละ 5.09 และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย จะมีการเพิ่มในงบรายจายอื่นถึงรอยละ 53.81
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายละเอียดของการเบิกจายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ
ซึ่งแสดงใหเห็นยอดการเบิกจายจริงเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยูในอัตรารอยละ 82.09
สํ า หรั บ การรายงานผลการดํ า เนิ น งานของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ป พ.ศ. 2555
จะรายงานเรียงตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร โดยรายงานผลที่เกิดขึ้น จํานวนงบประมาณที่ใชจาย
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงาน ดังตอไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สร า งเครื อ ข า ยและแสวงหาพั นธมิ ต รในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เชิงบูรณาการ
คณะไดสรางความมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบริการวิชาการ
และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน
ใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 5 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน 5 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,600 บาท อาทิเชน โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษยเ กาทางดานวิชาการ โครงการพัฒ นาความรูดานคอมพิวเตอร โครงการศึก ษาดูง านดาน
อุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศและรวมประชุม วิชาการ โครงการเตรียมความพรอมสูก ารวิจัย
โครงการเสริมสรางความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร โครงการรวมการแขงขันตอบปญหา Nestle Quiz
Bowl
ตารางที่ 3.18 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษยเกาดานวิชาการ
- โครงการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร
- โครงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรม
อาหารภายในประเทศและรวมประชุม
วิชาการ
- โครงการเตรียมความพรอมสูการวิจัย
-โครงการเสริมสรางความรูพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร
- โครงการรวมการแขงขันตอบปญหา
Nestle Quiz Bowl
- โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย

ตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย

งบประมาณ
ผลการ สรุปผลการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ตามแผน ที่ใชจริง
5 โครงการ
สําเร็จ
30,000 29,600

- จํานวนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาดานวิชาการ
(2 โครงการ)
- จํานวนนักศึกษาหรือ
8 คน
ศิษยเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมหรือ
รางวัลวิชาการดาน
อื่น ๆ (1 คน)
- รอยละของ
รอยละ 25
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนตออาจารย
ประจํา รอยละ 5
- จํานวนเงินสนับสนุน 17,106.25
งานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา
30,000 บาท/คน
- จํานวนโครงการ
4 โครงการ
บูรณาการการวิจัยกับ
พันธกิจอื่น 1 โครงการ

สําเร็จ

สําเร็จ

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมสําเร็จ

สําเร็จ
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ตารางที่ 3.19 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
6 โครงการ
9
30,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
9
29,600
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
98.67
หมายเหตุ : จํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมากกวาโครงการที่ตั้งเปาหมายไวในแผนการปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด
คณะได กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนให กั บ บั ณ ฑิ ต
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ
จํานวน 14 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,387,700 บาท คณะไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิท ยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิท ยาลัย ไดมีก ารดําเนิน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 14 โครงการใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,385,855.61 บาท
อาทิเชน โครงการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณภายนอก โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและ
ฝกประสบการณ โครงการเสริมสรางสุขภาพ โครงการเสริมสรางคุณลักษณะนักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม โครงการประกันคุณภาพการศึก ษา โครงการสง เสริมศิลปะและวัฒ นธรรมทองถิ่นใหแก
นักศึกษา
ตารางที่ 3.20 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
โครงการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณภายนอก
30,000
29,989.35
โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ
10,000
9,965.4
โครงการเสริมสรางสุขภาพ
30,000
30,000
โครงการเสริมสรางคุณลักษณะนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
10,000
9,999.21
โครงการสนับสนุนการบริหารคณะ
919,700 917,961.15
โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
333,000 332,945.60
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
25,000
24,999.90
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ตารางที่ 3.20 (ตอ)
ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหแกนักศึกษา
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
- โครงการแหเทียนพรรษา
- โครงการทําบุญวันขึ้นปใหม
- โครงการบายศรีสูขวัญ
- โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
30,000
29,995.00

ตารางที่ 3.21 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
14
14
1,387,700
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
14
1,385,855.61
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
99.87
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไขปญหา
ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ เปนมหาวิ ท ยาลั ยที่อ ยูใกล ชิดกั บ ชุม ชน สัง คม จึ ง มีความเขาใจ
ในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได
กําหนดยุทธศาสตรขึ้นเพื่อมีสวนรวมในการแกปญ
 หาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดังกลาว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 7 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน
230,000 บาท คณะไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 7 โครงการ ใชเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 230,000 บาท อาทิเชน โครงการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการเกษตรและ
อาหาร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตารางที่ 3.22 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
โครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการเกษตรและอาหาร
80,000
80,000
- โครงการปลูกกระถินสําหรับใชเปนพืชพลังงาน
- โครงการรณรงคปองกันพิษสุนัขบา
- โครงการหญาแฝก
- โครงการดอกไมสดอบแหง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
150,000
150,000
- โครงการเพาะเห็ด
- โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร
- โครงการปลูกพืชโดยไมใชดิน
ตารางที่ 3.23 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
7
7
230,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
7
230,000
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
100
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมี
การวางแผนงานโครงการ จํานวน 5 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 225,000 บาท
และไดดําเนินการจํานวน 5 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 212,400.46 บาท อาทิเชน โครงการ
อบรมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ โครงการสงเสริมสวัสดิการ โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติการและการจัดการความรู โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
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ตารางที่ 3.24 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ
185,000
172,433.00
โครงการสงเสริมสวัสดิการ
15,000
15,000
- โครงการปฏิบัติธรรม
- โครงการเชิดชูคนเกง
โครงการทบทวนแผนกลยุท ธ และจัดทําแผนปฏิบัติ ร าชการ
10,000
9,967.46
ป 2556 และการจัดการความรู
โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
15,000
15,000
ตารางที่ 3.25 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
5
5
225,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
5
212,400.46
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
94.40
2.5.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการอบรมสัมมนา
วิชาการและวิชาชีพ โครงการสงเสริมสวัสดิการ โครงการจัดการความรู โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานเปนทีม เปนตน
2.6 มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค สวนหนึ่งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
6.1 การจัดทําโครงการตาง ๆ
1) โครงการเพาะเห็ด วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
2) โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ - 27 กรกฎาคม 2555
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
3) โครงการปลูกพืชโดยไมใชดิน วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตารางที่ 3.26 โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนินการ

สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

โครงการเพาะเห็ด

30 มี.ค. 1 เม.ย. 55

โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงอาหาร

15 ก.พ. 27 ก.ค. 55

โรงเรียน
ผักไห
สุทธา
ประมุข
จ.อยุธยา
คณะ

โครงการปลูกพืชโดย
ไมใชดิน

14 - 15
ก.ค. 55

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 30
คน
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 20
คน
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 30
คน

คณะ

จํานวน
รอยละความสําเร็จของ
ผูรวม
โครงการ
โครงการ ความรู ความ การ
พึง
นําไป
พอใจ
ใช
32
100
100
100

สรุป
ความ
สําเร็จ
ของ
โครงการ
สําเร็จ

23

100

83.50

100

สําเร็จ

31

100

100

96.77

สําเร็จ

2.7 มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมใหบริการจัดการวิชาการดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 23,500 บาท และคณะไดจัดใหมีโครงการตาม
แนวพระราชดําริ : โครงการหญาแฝก มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหแก ขาราชการ นักเรียนนักศึก ษาและประชาชนในโอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการ
ฝกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ
โครงการอบรมและใหบ ริก ารการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ พอเพียง จํานวน
2 โครงการ ไดแก โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญาแฝก ณ โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 และโครงการรวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 2 “ตามรอยพอ
อยางพอเพียง” เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2555
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรไดจัดโครงการพัฒ นาบุคลากรและจัดสง บุคลากรเขารวมกับ
โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เชน
1) คณะจัดสงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดโดยสํานักสงเสริมการเรียนรู จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 และรุนที่ 2
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและอาคารสงเสริมการเรียนรู
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2) คณะได จั ด โครงการตามแนวพระราชดํ าริ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและ
สายสนับ สนุน เชน โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการทํางานของบุคลากร ที่ศูนยก ารศึก ษาการพัฒ นา
อาวคุงกระเบน โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตใจและสงเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากร
3) คณะไดจัดโครงการสรางอาชีพเสริม ดานการเกษตร (การเพาะเห็ด) เพื่อใหบุคลากร
นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และไดสงโครงการเขาประกวด
ในมหาวิทยาลัย ไดรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4) คณะมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช โดยทําใหคณะเปนองคกรประหยัดทรัพยากร เชน น้ํา ไฟ กระดาษ และรักษาสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 3.27 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

โครงการตามแนว
พระราชดําริ :
โครงการหญาแฝก

17 ก.ค.
55

สถานที่

รอยละความสําเร็จของ
กลุม จํานวน
เปา
ผูรวม
โครงการ
หมาย/ โครงการ ความรู ความ
การ
จํานวน
พึง
นําไปใช
พอใจ
บุคคล
53
100
83.02
100
ทั่วไป
10 คน

สรุป
ความ
สําเร็จ
ของ
โครงการ
สําเร็จ

83.60

สําเร็จ

โรงเรีย
“สุทธา
ประมุข”
จ.อยุธยา
โครงการรวมพลคน 10-11 มหาวิทยาลัย บุคคล 243 คน
พอเพียง ครั้งที่ 2 มี.ค. 55 ราชภัฏวไลย ทั้วไป
“ตามรอยพออยาง
อลงกรณ 100 คน
พอเพียง”

83.60

84.8

ตารางที่ 3.28 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริที่นํามาใชในการบริหาร
คณะของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อโครงการ

การนํามาใชในการบริหารจัดการคณะ

โครงการตามแนว
พระราชดําริ :
พัฒนาองคกร
พอเพียง

- โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร ที่ศูนยการศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
วันที่ 1 - 3 พ.ค. 55
- โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตใจและสงเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากร
ณ สํานักสงฆอทุ ัยเมตตาธรรม ธรรมยุต อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ 10 - 11
พ.ค. 55
- โครงการสรางอาชีพเสริมดานการเกษตร (การเพาะเห็ด)
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2.8 มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
คณะใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของคณะ คณะจัดให
มีโครงการความรวมมือในดานตางๆ และไดมีกิจกรรมหลังการทําขอตกลงความรวมมืออยางตอเนื่อง
ตารางที่ 3.29 โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขอตกลงความรวมมือทาง (MOU)

วันที่ลงนาม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
สําเร็จ
ความรวมมือ
(ชวงเวลาดําเนินการ)
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชนและเอกชน
บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
10 ม.ค. 55 เสนอโครงการเพาะเห็ดชุมชน
รอผลการ
ถายทอดเทคโนโลยี “คลีนิกเทคโนโลยี”
เขมแข็งบานหนองแวง จังหวัด
อนุมัติ
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
สระแกว
โครงการของ
เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
ปงบประมาณ
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2556
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
4 ก.ค.54
ดานการบริการวิชาการ ในการจัด
สําเร็จ
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” กับ
อบรมโครงการตามแนวพระราชดําริ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
: โครงการหญาแฝก วันที่ 17 ก.ค.
55 และโครงการเพาะเห็ด วันที่ 30
มี.ค. - 1 เม.ย.55
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
ป พ.ศ. 2554 - ดานการบริการวิชาการ ในการจัด
สําเร็จ
โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีนกับคณะ
อบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารใน
เทคโนโลยีการเกษตร
โรงอาหาร วันที่ 15 ก.พ.55
- ดานงานวิจัย “การศึกษาแนวโนม
การจัดสุขาภิบาลในสถานศึกษา:
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
- ดานการบริการชุมชน โครงการ
ฟนฟูสุขภาวะและทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชนหลังน้ําทวม โรงเรียนวัด
คุณหญิงสมจีน
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
30 พ.ค. 54 - ประชุมเครือขายหลายครั้งโดยผลัด
สําเร็จ
คณบดีคณะเกษตรศาสตรและคณะ
กันเปนเจาภาพ เชน
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 7 ธ.ค.54 ประชุมวิพากษ
ที่สังกัดคณะเกษตรศาสตร
หลักสูตรเพื่อจัดทํามคอ. 1มาตรฐาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือคณะอื่นๆ
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ในนามภาควิชา
วันที่ 4 พ.ค. 55 ประชุมครั้งที่ 5
ที่ ม.ราชภัฏสงขลา
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3. การประเมินผลงาน
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 10 คน หรือรอยละ 62.50
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยดานการ
เรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.93) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.52)
คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.07) คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.13) คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลีย่ 3.47)

4. การประเมินผลการบริหารจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
16 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี
5 ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.08) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ดานการบริหารงาน
ในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.65) ภาพรวมไดคะแนน
เฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19)

5. สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนน
เทากับ 4.60 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ 4.69 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม
3.75 ซึ่ง สรุปไดดังตารางที่ 3.30 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ แสดงดัง
ตารางที่ 3.31
ตารางที่ 3.30 คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คาถวงน้ําหนัก
คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ตัวชี้วัด 8 มิติ
90
4.69
จากแบบสอบถาม
10
3.75
รวม
100
4.60
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ตารางที่ 3.31 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น
มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการในป
การศึกษาที่ประเมิน
5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทาง
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
ผลรวมคะแนน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน

7.5
7.5
5

5
5
รอยละ 36.6

5
5
1

10

4.21

4.21

5
5

5
รอยละ100

5
5

5

5

5

2

รอยละ100

5

2
2
2
2

5
5
5
5

5
5
5
5

10

รอยละ100

5

7.5

รอยละ100

5

7.5

รอยละ100

5

10

รอยละ100

5

90

4.69
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การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดเดน
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารยที่มีตําแหนง ทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย
จํานวน 3 คน และ ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 7 คน อาจารย จํานวน 6 คน มีวุฒิก ารศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน ปริญญาโท 11 คน
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ อุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีโครงการตามแนวพระราชดําริ
6) อาจารยในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับ เชิ ญ เปนวิท ยากรในหนวยงานทั้ง ภาครั ฐ
และเอกชน
7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีก ารสํารวจความพึง พอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลัก ษณะ
บัณฑิตที่คะแนนเฉลี่ย 4.31
8) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนและยังสนับสนุนการเรียนรูท ี่คะแนนเฉลี่ย 4.38
9) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี ร ะบบคัดเลื อกนัก ศึก ษาเพื่อเขาศึก ษาตอ หลายรูป แบบ
และเปดโอกาสใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลายในการเขาเรียน
10) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบกลไกในการพัฒนา และบริหารหลักสูตร TQF ไวใน
คูมือพัฒนาหลักสูตร
11) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีกิ จกรรม/โครงการพัฒนานัก ศึก ษาครบ 5 ประเภท คือ
กิจ กรรมดานวิชาการ กิจ กรรมกีฬาและการสง เสริม สุข ภาพ กิจ กรรมบําเพ็ญ ประโยชนและรัก ษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
12) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการติดตามและประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมในปตอไป
13) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug)
14) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาไดรับประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานคุณธรรม
จริยธรรม จํานวน 8 คน
15) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ตลอดจนสนั บ สนุ น ให อ าจารย ใ ช สื่ อ
และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
16) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย โดยมีงบประมาณ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 310,000.00 บาท และมีผ ลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ
4 เรื่อง และระดับชาติ 2 เรื่อง
17) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวใ น
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และตรงตามกับความตองการของชุมชนหรือหนวยงาน
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18) คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มีน โยบายการทํ านุบํ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย โดยไดจั ด
กิจกรรมและโครงการอยางตอเนื่อง
19) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบูรณาการรายวิชาการตลาดของอาหาร กับการปลูกจิตสํานึก
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
20) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทําโครงการรวมพลคนพอเพียง ตามรอยพออยางพอเพียง
21) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เรื่องภูมิทัศน และ
สิ่งแวดลอมใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University
22) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการใหบ ริ ก ารระบบเครือขายอินเทอรเ น็ตแกนัก ศึก ษา
และบุคลากร ใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
23) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในทุกกระบวนการบริหาร
24) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือองคการอื่นในตางประเทศ
และควรใชประโยชนจากเครือขายใหมากที่สุด
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรจัดโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อหารายไดเขาคณะ
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับ ชุมชนและจัดแหลงเรียนรู
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น
4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรสนับ สนุนและจัดหางบประมาณเพื่อใหอาจารยดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการสรางและพัฒนาองคกรความรูในงานศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีก ารแนะแนว และประชาสัม พันธหลัก สูตรของคณะ
ใหหลากหลายมากขึ้น
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เดิมเปน
หมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปดสอนระดับ ป.กศ.
และ ป.กศ.สูง วิชาที่เปดสอนเปนวิชาพื้นฐาน คือ วิชาหัตถศึกษา และเปดสอนเปนวิชาโทใหกับนักศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา (ภาคค่ํา) มีอาคารโรงฝกงานหนึ่งหลัง
พ.ศ. 2518 วิ ท ยาลั ยครู ทั่ ว ประเทศได รั บ การยกฐานะตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ยครู
พ.ศ. 2518 มีผลทําใหวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหมวดวิชาหัตถศึกษา
เป นภาควิ ชาหั ตถศึ ก ษาและอุตสาหกรรมศิ ล ป สั ง กัดคณะวิ ชาวิท ยาศาสตร ต อมาได เรี ยกชื่อสั้ นๆ
เปน “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป”
พ.ศ. 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป หลักสูตร 4 ป ใหกับนักศึกษาภาคปกติและเปดหลักสูตร 2 ป (หลังอนุปริญญา)
ตามโครงการอบรมครูประจําการ (อคป.) เปนการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเปนรุนแรกของภาควิชา
พ.ศ. 2528 วิท ยาลัยไดป รับ เปลี่ยนโครงการอบรมครูป ระจําการ (อคป.) เปนโครงการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร ระดั บอนุ ปริ ญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟ าและโปรแกรมวิชาเครื่ องกลเป นรุนแรก
ใหกับนักศึกษา (กศ.บป.) ในปนี้นักศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ตามโครงการอบรมครูประจําการ (อคป.)
ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป สําเร็จเปนบัณฑิตรุนแรก
พ.ศ. 2527 นักศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป ภาคปกติสําเร็จเปนบัณฑิตรุนแรกของบัณฑิต
ภาคปกติของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป
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พ.ศ. 2531 เปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี 2 ป หลังอนุปริญญา (วท.บ.)
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ใหกับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. เปนรุนแรก
พ.ศ. 2533 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ใหกับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. 2537 สภาการฝกหัดครูไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ใหจัดตั้ง
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 8 แหง ซึ่งจากมติดังกลาว ภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป จึงไดรับการยกฐานะเปนคณะวิชา และไดเสนอขอแตงตั้งกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมตอวิทยาลัย และสภาวิท ยาลัยไดแตงตั้งให นายมงคล การชํานาญ เปนหัวหนาคณะวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารงานในรูปแบบคณะวิชา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2537 โดยแยกการบริหาร
ออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางคณะถือวาวันที่สภาการฝกหัดครูมีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 28 กรกฎาคม 2537 เปนวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2538 พระบาทมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหตรา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” โดยใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒ นาทองถิ่ นมีอธิก ารบดีเ ปนผูบ ริห ารสถาบัน คณบดีเ ปนผูบ ริห ารคณะและสถาบันไดแตง ตั้ง ให
นายวิชิต ศรีทอง เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2539 สถาบันไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(5 ชั้น) เปนแหงแรกของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
พ.ศ. 2540 สถาบั นไดป รั บ เปลี่ ยนโครงการจากการศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ คลากรประจํ าการ
(กศ.บป.) เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
พ.ศ. 2541 มีพิธีเปดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
โดยมีเจาคุณอุดมประชานาถ (หลวงพอเปน) เจาอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปนประธาน
ฝายสงฆ และนายจรูญ ถาวรจักร อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนประธานฝายฆารวาส และคณะไดยายเขามาดําเนินการที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามมาตรา 6 และมาตรา 11 แหง
พระราชบัญ ญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยใหมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนคณะหนึ่งของ
สถาบัน ราชภัฏ เพชรบุรีวิท ยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศ ณ วัน ที่ 27 กัน ยายน
พ.ศ. 2542 (ตามหนา 39 เลม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2542)
พ.ศ. 2543 สภาสถาบันราชภัฏไดแตงตั้งให นายวิชิต ศรีทอง เปนคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว
พ.ศ. 2546 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สภาสถาบันราชภัฏไดแตงตั้งใหนายประจบ ดีบุตร
เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2547 วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 ได มี พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
โดยมี นายประจบ ดีบุตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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พ.ศ. 2548 วั น ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2548 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแตงตั้งให นายวิวัฒน คลังวิจิตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2550 วั น ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยประจบ ดีบุตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2554 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย ฉุยฉาย เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยประจบ ดีบุตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จนถึงปจจุบัน
1.1 รายชื่อผูบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยประจบ ดีบุตร
รองศาสตราจารยณรงค นันทวรรธนะ
อาจารยวิศวรรธน พัชรวิชญ
อาจารยอาณัติ รังสรรคเกษม
อาจารยอําพล เทศดี

ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน คลังวิจิตร
อาจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ
อาจารยอําพล เทศดี
อาจารยอาณัติ รังสรรคเกษม
อาจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ

อาจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
นางจุฑามาศ วงศแสวง

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนพัฒนา
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ปดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2556)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต
(ปดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2557)
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
หัวหนาสํานักงานคณบดี
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1.2 ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ใหเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ มีสัมมาคารวะ รักษาวินัย ใฝหาความรู เชิดชูคุณธรรม
ดัง ปรัชญา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “สถานแหงภูมิปญญา เพื่อพัฒนานั กเทคโนโลยี
สรางสรรคคนเกง คนดีสูสังคม”
1.3 วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ภ
จังหวัดปทุมธานี เปนศูนยกลางของทองถิ่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ เปนคนดีมีคุณธรรม มีความ
สุภาพออนนอม อดทนสูงาน บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตองเปนบั ณฑิตที่มีคุณสมบัติ
พรอมที่จะพัฒนาความรูความสามารถใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีไดเปน
อยางดี สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 พันธกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ
มีภาระหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยและไดประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 7 และ 8
ดังนี้
มาตรา 7 ใหมหาวิท ยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่นที่เ สริม สรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมปิ ญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีก ทั้ ง ส ง เสริ ม การเรี ยนรู ต ลอดชีวิ ต ในชุ ม ชนเพื่ อ ชว ยใหค นในท อ งถิ่ น รู เ ท า ทั นการเปลี่ ย นแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
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4. เรียนรูและเสริมสรางความเขม แข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริม สรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้น บา นและเทคโนโลยีส มั ยใหม
ใหเหมาะสมกับ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.5 ขอมูลพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ จํานวน 7 หลักสูตร ใน 10 สาขา ประกอบดวยขอมูลชื่อหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา
ดังนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนิน
ภารกิจจํานวน 4,451,100 บาท โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 1,885,355 บาท และงบประมาณ
ที่เปนเงินรายไดจํานวน 2,532,450 บาท

2. ผลการดําเนินงาน
2.1 มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
2.1.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2555
จํานวนทั้งสิ้นจํานวน 7 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 540 คน ภาคพิเศษ
จํานวน 224 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 764 คน
2.1.2 ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร
1) มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระบบในการ
เปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2553
2) มีก ารกํา หนดเปา หมายการผลิ ตบั ณ ฑิต ทุก หลั ก สู ตรในแผนการผลิต บัณ ฑิ ต
และในแตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง
หนึ่งวาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม
3) มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใชโปรแกรม
ออนไลน พบวา รอยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 90.12
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ในปการศึกษา 2555 คณะไดมีเปาหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน มคอ. จํานวน 5 หลักสูตร
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
คณะไดพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพือ่ ใหโอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมปลายมากขึ้น
นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษ กลาวคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานกีฬา นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากระบบกลางและนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะไดเขารวมจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษาพรอมทั้งจัด
กิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมสราง
แรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษาเชน พี่ชวนนอง
2.1.4 การส ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค
คณะไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริม การจัดกิจกรรม มีก ารประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป โดยมีโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม กิ จ กรรมนั น ทนาการและกิ จ กรรมส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) คณะจั ด ทํ า แนวทางส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิท ยาลัยและคุณลัก ษณะบัณฑิ ตที่พึง ประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึก ษา
โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และปฏิทินกิจกรรมประจําป 2555
2) คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก โครงการวไลยอลงกรณประสานใจรณรงคตอตาน
ยาเสพติด กิจกรรมวันเจาฟา โครงการสงผลงานเขารวมประกวดเซรามิกส เปนตน
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การแขงขันกีฬานองใหม การแขงขัน
กีฬาภายในของนักศึกษาภาคปกติ การแขงขันกีฬาภายในของนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการแขงขันกีฬา
พื้นบานคณะ เปนตน
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น, โครงการ Big Cleaning Day, โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน
- กิจ กรรมนันทนาการ ไดแก โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา เปนตน
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมทําบุญ
คณะ เปนตน
3) คณะมีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
และองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา โดยมีขอกําหนดการติดตามผลโครงการในแบบฟอรมการเสนอ
โครงการ และมีการติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมีรายงานสรุปทุกโครงการ การนํา
ผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน หลักสูตรเทคโนโลยี
เซรามิกส ไดจัดโครงการสงผลงานเขารวมประกวดเซรามิกส เปนประจําทุกป และนําผลการตัดสิน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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มีทั้งไดรับรางวัลและไดเขารวมแสดงผลงาน และนําสิ่งที่ไดรับจากการประกวดมาพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้คณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไดแก
สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug)
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการตางๆ
ในแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีการดําเนินโครงการอบรมสัมมนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษายุคใหม และโครงการพัฒนานักศึกษา
2) มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังนี้
- ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด มีการจัดโครงการวไลยอลงกรณ
ประสานใจรณรงคตอตานยาเสพติด
- ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักศึกษา
2.1.5 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย
คณะจัดใหมีก ารประเมิน ผลการเรีย นการสอนทุ ก ภาคเรียน มีก ารประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร มีระบบ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังนี้
คณะแจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยท ราบ อาจารยนําผลการประเมิน
ไปพิจ ารณาปรับ ปรุงการสอนอาจารยร ายงานการปรับ ปรุง การเรียนการสอนตอคณะและอาจารย
ตองนําวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหมที่จะใชในภาคเรียนตอไป
2.1.6 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ผลการสํา รวจความพึง พอใจของผูใช บัณฑิต และความพึ ง พอใจของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2554 ในภาพรวมอยูที่ 4.59 คะแนน
ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.59 คะแนน โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม, ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี, ดานทักษะทางปญญา
และดานความรู ตามลําดับ เมื่อนําผลการสํารวจความพึง พอใจของผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานัก งาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 แลวไดเทากับ 4.00 คะแนน
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา อยูที่ 4.24 คะแนน โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลักดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียด
ของแตละประเด็นหลัก ดังนี้
2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารยผูสอน
ชี้แจงรายละเอีย ดของรายวิชาและแผนการสอนนัก ศึก ษาทราบสู ง ที่สุดรองลงมา ไดแก อาจารย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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มีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึก ษาแกนักศึก ษาอยางเปนกัน เอง มีความเหมาะสม อาจารยเขาสอน
อยางสม่ําเสมอและตรงตอเวลา นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เปนตน
2.2 ดานการใหบริการนักศึกษามีความพึงพอใจอยูที่ 4.20 คะแนน นักศึกษามีความ
พึงพอใจตอขนาดและสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิของหองบรรยาย และเสียงรบกวน เปนตน
เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยูที่ 4.24 คะแนน
ตารางที่ 3.32 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวขอการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน รอยละของ
มาตรฐาน
คะแนน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.13
0.84
82.6
ดานความรู
3.89
0.77
77.8
ดานทักษะทางปญญา
4.01
0.79
80.2
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
4.12
0.83
82.4
ความรับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
3.84
0.81
76.8
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.7 นักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยที่มีผลงานดานวิช าการ วิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม
คณะมีก ารสง เสริม ใหนัก ศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขันอยูเสมอ
มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขัน มีกองทุน
พัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะมีนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารย ที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
1) นักศึกษา จํานวน 4 คน ไดแก
- นางสาวรุง กาญจน โถทอง ไดรับ รางวัล ที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑเ ครื่องใช
บนโตะอาหาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “Born of Form” และไดรับรางวัลยอดเยี่ยมเครื่องปนดินเผาประเภทศิลปกรรม (Ceramic
Art) ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 16 ผลงานชื่อ “เกลียวคลื่นสีสม”
- นายศราวุฒิ โปนา ไดรับรางวัลดีเ ดน เครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม
ประเพณี (Ceramic Handicraft : Traditional) ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 16
ผลงานชื่อ “หนังใหญ
- นางสาวอุทุมพร กลิ่นเกษม ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑเครื่องใช
บนโตะอาหาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ
ผลงานชื่อ “Copper Red Plates”
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

173

- นางสาววรัญญา จิตรชวย ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑเพื่อตกแตง
ภายใน ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ ผลงานชื่อ “รัง”
2) ศิษยเกา จํานวน 1 คน ไดแก
- นายสุธารักษ แสงเทศ ไดรับรางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม
รวมสมัย (Ceramic Handicraft : Contemporary) ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่
16 ผลงานชื่อ “คลื่นไฟฟน” และไดรับรางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน
thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัส ดุแหง ชาติฯ ผลงานชื่อ “Cocktail
Party Set”
3) อาจารย จํานวน 1 คน
ไดแก อาจารยกฤตยชญ คํามิ่ง ไดรับรางวัลจํานวน 2 รางวัล คือ ไดรับรางวัล
ที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑเ พื่อตกแตงภายในอาคาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ ผลงานชื่อ “Sang - Chan 2” และไดรับรางวัลชมเชยประเภท
ผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติฯ ผลงานชื่อ “จาน - ชาม”
2.2 มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
คณะใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการ
การวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอดมา มีการ
สนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเนื่อง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของ
มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิท ยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ
คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
2.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค ไดดําเนินการดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของประเทศ พัฒนาความรูและทักษะ
การวิ จั ย จากแหล ง เรี ย นรู ทั้ ง ภายในและภายนอก ให กับ บุ ค ลากรของคณะนํ า ไปใช ป ระโยชน
การปฏิบัติงานมีการจัดตั้งคณะทํางานในการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการพิจารณาทุน เปนผูรับผิดชอบรวมกับสถาบันวิจัย
2) มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากขึ้นสนับสนุน
ดานการเงินเปนทุน และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเปนหลักและสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติมใหบริการชุมชน)
3) มีก ารแตง ตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน มีห นาที่พิจ ารณาโครงการวิจัยของ
ผูขอรับทุนและรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น
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2.2.2 การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
1) คณะไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเว็บไซตดานการสงเสริม
การทําวิจัยของคณะ
2) จัดทําคูมือการวิจัยของคณะประกอบดวยทิศทางการวิจัย นโยบาย ขั้นตอนการ
ขอทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยตางๆ
3) มีการรวบรวมเอกสารตํารา และฐานขอมูล การสืบคนงานวิจัย เชน Science
direct, pro Quest
2.2.3 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตา งๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทัง้ สิ้น 680,000 บาท
- งบประมาณแผนดิน - บาท
- งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย* 680,000 บาท
- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย - บาท
(อาจารยประจํา 32 คน นักวิจัย - คน รวม 32 คน)
2.2.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
1) พัฒ นาระบบสรางขวัญ กํ าลัง ใจ และยกยองนัก วิจัย ที่มีผ ลงานวิ จัยและงาน
สรางสรรคดีเดนของคณะ มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนัก วิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหนาที่พิจารณาคัดเลือกคณาจารย นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
และ/หรืองานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐดีเดน และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลโดยไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาระบบกลไกและสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
คณะสง เสริม และสนับ สนุนใหบุคลากรในหนวยงานทําการวิจัยรวมกับ หนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลาง
เพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัมพันธในกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับความรวมมือ
ในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
(1) ใหความรวมมือในการสงอาจารยเ ขารวมเปนทีมงานกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนากับองคกรปกครองสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการวิจัยโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการประชาชน
(2) รวมมือกับ องคก ารบริห ารสวนจัง หวัดปทุม ธานี โครงการวิจัยสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
2.2.5 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ โดยมีบทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ / นานาชาติ จํ า นวน 3 เรื่ อ ง และมี บ ทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ
ในวารสารวิ ชาการระดับ นานาชาติ 1 เรื่อง มี ง านวิจัย หรือ งานสรางสรรค ที่เ ผยแพรโ ดยการจั ด
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 3 เรื่อง และมีผลงานวิชาการที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
1 เรื่อง มีผลงานการเผยแพรไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ดังตารางที่ 3.33
ตารางที่ 3.33 ผลงานการเผยแพรไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อเจาของผลงาน
ชื่อผลงาน
การเผยแพร / การนําไปใช
ประโยชนพรอมหลักฐาน
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ ถุงขาวกลองแจมจันทร
กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลอง
อุตสาหกรรม
อินทรียส วนพริกไทย
อาจารยกฤตยชญ คํามิ่ง
การพัฒนาเคลือบตนแบบสําหรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารยกฤตยชญ คํามิ่ง
การพัฒนาดินหนองเสือมาใชใน คณะศิลปกรรมศาสตร
การผลิตเครื่องปนดินเผา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
อาจารยวุฒิชัย วิถาทานัง
การศึกษาและการพัฒนารูปแบบ กลุมงานกลึงไมตาล จ.เพชรบุรี
ผลิตภัณฑหัตถกรรมงานจักสาน
ประเภทผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
ของตกแตงและเครือ่ งเรือน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
คณะมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงานดานบริการวิชาการ
2.3.1 คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น
หนวยงานตางๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ และไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ
ในการใหบ ริก ารวิชาการ เพื่อให บุคลากรทุก คนใชเ ปนแนวปฏิบัติเ ดียวกั น โดยจัดทําเปนคูมื อ
การใหบริการวิชาการ
2.3.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 150,000 บาท เพื่อดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนจํานวน 150,000 บาท เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถิ่น ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 142 คน กลุมเปาหมาย
ในการจัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยขาราชการและประชาชนทั่วไป ไดแก
- โครงการบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑขาวชุมชนสวนพริกไทย
40,000 บาท
- โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซรามิกส 37,500 บาท
- โครงการบริการวิชาการซอมบํารุงเครื่องยนตการเกษตร (อบต.) 20,000 บาท
- โครงการอบรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมแกสถานประกอบการ (งบคณะ)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

176

- โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูทางดานอุตสาหกรรมการผลิต 20,000 บาท
- โครงการฝกอบรมผลกระทบแผนดินไหวตอโครงสรางอาคาร 10,000 บาท
- โครงการอบรมการใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร จ.สระแกว (อบต.) 20,000 บาท
2.3.3 คณะไดดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จ ะไปใหบ ริก าร
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ
2.3.4 คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน องคการบริหารสวนตําบล
สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี และบริษัทหางรานตางๆ
2.3.5 คณะไดดํ าเนิ นการบริ ก ารวิชาการในรู ป ของโครงการ/กิจ กรรมตางๆ รวมทั้ ง สิ้ น
4 โครงการ รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 85,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.67 ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 142 คน
2.3.6 คณะไดดําเนินโครงการบริก ารวิชาการที่บูรณาการกับ การเรียนการเรียนสอนและ
การวิจัย เชน โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซรามิกส และมีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเคลือบ
ตนแบบสําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส และนํามาจัดฝกอบรมเรื่อง การขึ้นรูปเซรามิกสดวยมือ
เบื้องตน
2.3.7 การดําเนิน งานในภาพรวมคณะ ที่ อาจารยมี สวนรว มในการให บ ริก ารวิชาการ
แกสังคม เชน เปนคณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิ ชาการ รวมจํานวน 11 คน จากอาจารย
ทั้งหมด 32 คน คิดเปนรอยละ 34.38 จําแนกไดดังนี้
2.4 มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายในการทํานุบํารุง ศิล ปวัฒนธรรมไทย โดยการให
ความสําคัญ ตอการบูร ณาการกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริก ารวิชาการแกสัง คม
การทองเที่ยว ดังนี้
4.1. มีก ารบูร ณาการงานดานทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรมเขากับ การเรียนการสอน ไดแก
มีโครงการแสดงผลงานเครื่องปนดินเผาเจาฟาวไลยอลงกรณ ครั้งที่ 2 บูรณาการกับรายวิชาการเตา
และการเผาเซรามิกส ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.2. มี ก ารบู ร ณาการด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริการวิชาการแกสังคม ไดแก โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เซรามิกส
4.3. มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน วันสําคัญของชาติ
และประเพณีสําคัญ คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมคานิยมความเปนไทย อาทิ โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต และโครงการจัดนิทรรศการวันเจาฟาวิชาการ เปนตน
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2.5 มิติที่ 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ
คณะ ไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังนี้
2.5.1 การบริหารจัดการทั้งองคกร
คณะควบคุม การปฏิบัติง านให เ ปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบัง คั บ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในทุกกระบวนการบริหาร โดยมีกระบวนการ
ตามที่กําหนดไวในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.5.2 ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตาม
ภารกิจ เปนจํานวนทั้งสิ้น 4,366,218.00 บาท ซึ่งลดลงจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จํานวน 2,668,915.00 บาท เปนอัตรารอยละ -37.94 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดแสดง
การจําแนกตามผลผลิต และตามงบรายจาย เห็นไดวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตนั้นลดลงใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรถึงรอยละ 37.94 และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย จะมีการลดลง
ในงบเงินอุดหนุนถึงรอยละ -12.24 จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2555 จะรายงาน
เรี ย งตามลํ า ดั บ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร โดยรายงานผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จํ านวนงบประมาณที่ ใ ช จ า ย
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงาน ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สร า งเครื อ ข า ยและแสวงหาพั นธมิ ต รในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เชิงบูรณาการ
คณะไมมีงบประมาณในยุทธศาสตรนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด
คณะได กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนให กั บ บั ณ ฑิ ต
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ
จํานวน 5 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,219,566.49 บาท คณะไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิท ยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิท ยาลัย ไดมีก ารดําเนิน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 4 โครงการใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,019,586.73 บาท อาทิ
เชน โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง, โครงการจัดหาสาธารณูปโภค, โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาและวัสดุ
สํานักงาน, โครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการ เปนตน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

178

ตารางที่ 3.34 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
1.การจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
200.000.00
97,515.37
2.การจัดหาสาธารณูปโภค
25,000.00
24,567.68
3.การจัดหาวัสดุการศึกษาและวัสดุสํานักงาน
815,476.54
818,413.86
4.การพัฒนาระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน
25,000.00
0
5.การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
151,089.92
151,089.82
ตารางที่ 3.35 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
5
4
1,219,566.49
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
4
4
1,091,586.73
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
80.00
100
89.51
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไ ข
ปญหาชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจในสภาพ
แวดที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
ขึ้นเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการถายทอดความรู
และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนดโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนยุท ธศาสตรใหบ รรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับ เคลื่อนยุท ธศาสตร
ดังกลาว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 16 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน
927,309.10 บาท
คณะไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ ใชเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 837,965.48 บาท อาทิเชน โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาวางแผนเครื่องมือและงานวิจัย
ในหองปฏิบัติการและภาคสนาม, โครงการอบรมพัฒนาความรูแกนักศึกษา, โครงการการแขงขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย, กิจกรรม 3D เปนตน
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ตารางที่ 3.36 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
1. จัดอบรมสัมมนาพัฒนา วางแผนเครื่องมือและงานวิจัย
160,800.00
152,421.46
2. การอบรมพัฒนาความรูแกนักศึกษา
3,022.00
3,022.00
3. การพัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา
11,200.00
11,200.00
4. การอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา
32,935.20
32,935.20
5. การแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
71,200.00
49,950.00
6. การแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9
8,950.00
8,950.00
7. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การเสริมสรางคุณธรรมและ
13,204.87
13,204.84
จริยธรรม
8. การสรางเครือขายคุณภาพภายในดานกิจกรรมนักศึกษา
25,000.00
16,440.00
9. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
37,228.60
37,228.60
10. กิจกรรม 3D
52,961.92
24,987.92
11. การพัฒนากรอบงานและฐานขอมูล
75,000.00
74,994.79
12. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
85,806.51
85,806.51
13. จัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
30,000.00
30,000.00
14. จัดบริการวิชาการโดยสํารวจความตองการการบริการ
130,000.00
109,199.41
วิชาการ
15. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามรอยพระราชดําริ
40,000.00
40,000.00
16. จัดอบรมสัมมนาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
150,000.00
147,624.75
ตารางที่ 3.37 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
16
16
927,309.10
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
16
16
837,965.48
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
100
90.37
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมี
การวางแผนงานโครงการ จํานวน 10 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณจํานวน 6,735,842.21 บาท
และไดดําเนินการจํานวน 8 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,982,750.20 บาท อาทิเชน โครงการ
จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรและปฏิบัติร าชการ, โครงการอบรมสัม มนาอาจารยเจาหนาที่,
โครงการการตรวจประกันคุณภาพภายในและภายนอก, จัดหาครุภัณฑ เปนตน
ตารางที่ 3.38 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
1. จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อจัดทําแผนฯ
370,000.00
0
2. การอบรมสัมมนาเจาหนาที่
178,350.00
117,337.00
3. การจัดหาวัสดุการศึกษา
1,151,792.21
1,151,721.26
4. อบรมนักวิจัยและนักสรางสรรครุนใหม
20.000.00
0
5. การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
20.000.00
0
6. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
25,000.00
22,850.00
7. จัดหาครุภัณฑ สารเคมีฯ
2,703,000.00
2,697,256.00
8. จัดหาครุภัณฑ เครื่องทดลองฯ
77,000.00
76,590.00
9. จัดหาครุภัณฑ เครื่องกัด
1,500,000.00
1,499,070.00
10. จัดหาครุภัณฑ 20 รายการ
690,700.00
689,000.00
ตารางที่ 3.39 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
10
10
6,735,842.21
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
8
8
4,982,750.20
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
80
80
73.97
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2.5.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโ ครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน เปนตน และจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.6 มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะมี พั น ธกิ จ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค สวนหนึ่งเพื่อเสริม สรางความเขมแข็ง
ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะจัดโครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน 4 โครงการแสดงดังตารางที่ 3.40
ตารางที่ 3.40 โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ

โครงการอบรมการ
ขึ้นรูปเซรามิกสดวย
มือเบื้องตน
โครงการเทคนิคการ
ทําเดคูพาจ
(Decoupage)
เบื้องตนเพื่อการ
ตกแตงผลิตภัณฑ
สําหรับครู
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการ
ทําผลงานทางวิชาการ
โครงการ การสราง
เว็บไซตดวย Joomla

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

กลุมเปา จํานวน
รอยละความสําเร็จของ
หมาย/
ผูรวม
โครงการ
จํานวน โครงการ ความรู ความพึง การ
พอใจ นําไปใช

25
คณะ
สิงหาคม เทคโนโลยี
2555
อุตสาห
กรรม
25
คณะ
สิงหาคม เทคโนโลยี
2555
อุตสาห
กรรม

15 คน

17 คน

100

84.75

82.35

สรุป
ความ
สําเร็จ
ของ
โครงการ


20 คน

22 คน

100

89.76

90.90



26
คณะ
สิงหาคม เทคโนโลยี
2555
อุตสาห
กรรม

20 คน

21 คน

90.48

85.00

85.71



26
คณะ
สิงหาคม เทคโนโลยี
2555
อุตสาห
กรรม

20 คน

21 คน

95.24

86.90

95.24
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2.7 มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแกคณะจํานวน
20,000 บาท และคณะไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
มีก ารน อ มนํา พระบรมราโชวาทที่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หัว พระราชทานให แ กชุ ม ชนศาลา
เอส เอ็ม แอล หมูที่ 6 ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่ อการพัฒนาตนเองใหเปน
พลเมืองที่ดีตอประเทศชาตินอกจากนี้ยั ง ไดจัด ทําโครงการฝก อบรมพั ฒ นาคุณภาพชีวิต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การดําเนินงานสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลดคาใชจายในครอบครัว
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามรอยพระราชดําริดานเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารเครื่องยนตเล็กสําหรับเกษตร ซึ่งไดบูรณาการกับ วิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และวิชากเครื่องยนตสันดาปภายใน ในปการศึกษา 1/2555
ตารางที่ 3.41 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครื่องยนต
เล็กสําหรับเกษตร

กลุมเปา จํานวน
รอยละความสําเร็จของ
สรุป
หมาย/
ผูรวม
โครงการ
ความ
จํานวน โครงการ ความรู ความ
สําเร็จ
การ
ของ
พึง
นําไปใช
โครงการ
พอใจ
23
หมูที่ 6
ชุมชน
50 คน 94.00 78.86 74.00

มีนาคม ต.หวยทราย 50 คน
2555 อ.หนองแค
จ.สระบุรี
วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

ตารางที่ 3.42 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริที่นํามาใชในการบริหาร
จัดการคณะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
การนํามาใชในการบริหารจัดการคณะ
โครงการพัฒนาพัฒนาหนวยงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
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สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 รุน แบงเปนบุคลากรสายสนับสนุน 3 รุน และอาจารย
1 รุน เรื่ อง การดํ าเนินชีวิต ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่ อใหบุคลากรไดมีป ระสบการณ
และมีแนวทางในการดําเนินชีวติ อยางพอเพียงและมีเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกร
แหงความพอเพียง
ภายหลัง จากการอบรม สํ านัก สง เสริม การเรีย นรูแ ละบริก ารวิช าการได ติดตามกระตุ น
และสงเสริมใหทุกหนวยงานไดจัดทําโครงการดานการพัฒนาเอกลักษณ เขาประกวดโดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดจัดสงโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชน้ําสมควันไม
มาใชในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการใชน้ํายาทําความสะอาดแบบเคมี เชน ฉีดพนตนไม
บริเ วณโดยรอบคณะ ฆาปลวกและมด ดับ กลิ่นในหองน้ํา ครัว และบริเ วณที่มีก ลิ่นอับ และสง ผล
ต อ สภาพแวดล อ มโดยรอบคณะและมหาวิ ท ยาลั ย และจากผลการประกวด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชมเชยในโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใช ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัย
และเกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ใหส ามารถดําเนิน ชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง รวมถึง ยัง กอใหเ กิ ดประโยชนและสรางคุณค า
ตอมหาวิทยาลัย
2.8 มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
คณะใหความสําคัญ ในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะจัด
ใหมีโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษา เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 3.43 โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอตกลงความรวมมือทาง (MOU) วันที่ลงนามความ กิจกรรมที่ดําเนินการ
ผลการ
รวมมือ
(ชวงเวลาดําเนินการ) ดําเนินงาน
บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
3 กรกฎาคม 2554
โครงการบริการ
สําเร็จ
วิชาการระหวางองคการบริหารสวน (ระยะเวลา 3 ป) วิชาการออกแบบและ
ตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี
พัฒนาบรรจุภัณฑขาว
กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชุมชนสวนพริกไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
28 มีนาคม 2555
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
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3. การประเมินผลงาน
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 18 คน หรือรอยละ 66.67
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยดานการ
เรี ยนการสอนระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 2.99) คะแนนเฉลี่ ยด านการวิจั ย สิ่ง ประดิษ ฐแ ละ
งานสรางสรรคระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.97) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับนอย
(คะแนนเฉลี่ย 2.58) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.63)
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.67) คะแนน
เฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.78)
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 2.47)

4. การประเมินผลการบริหารจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํา นวน
28 คน หรือรอยละ75.68 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน
ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.96) ดานการบริหาร
จัด การแผนงานและงบประมาณไดค ะแนนเฉลี่ย ระดั บ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 3.11) ด า นการ
บริห ารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.06) ดานการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.43)
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.16)

5. สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยูในระดับ ดี โดยมีคาคะแนน
เทากับ 4.42 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวชี้วัดทั้ ง 8 มิติ เทากับ 4.68 และคา คะแนนจาก
แบบสอบถาม เทากับ 2.56 ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.44 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ทั้ง 8 มิติ แสดงดังตารางที่ 3.45
ตารางที่ 3.44 คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คาถวงน้ําหนัก
คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ตัวชี้วัด 8 มิติ
90
4.68
จากแบบสอบถาม
10
2.56
รวม
100
4.42
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ตารางที่ 3.45 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน
ความรวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น
มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน
ปการศึกษาที่ประเมิน
5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
อุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารยของ
สถาบันอุมดศึกษา
มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทาง
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
ผลรวมคะแนน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน

7.5
7.5
5

4.75
4.50
รอยละ
22.89

4.75
4.50
1.00

10

5.00

5.00

5
5

5.00
รอยละ 100

5.00
5.00

5

5.00

5.00

2

5.00

2
2
2
2

รอยละ
90.32
5.00
4.75
5.00
4.00

5.00
4.75
5.00
4.00

10

รอยละ 100

5.00

7.5

รอยละ 100

5.00

7.5

รอยละ 100

5.00

10

รอยละ 100

5.00

90

4.68
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การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จุดเดน
1) คณะมี ค วามโดดเด น ในงานด า นเซรามิ ก ส มี ทั้ ง อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาได รั บ รางวั ล
ระดับชาติ และนานาชาติ
2) มีการใหบริการวิชาการแกสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
3) หลักสูตรของคณะเปนที่ยอมรับของภาคเอกชน ทําใหบัณฑิตที่จบจากคณะมีงานทํา
4) มีก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ สืบ สานโครงการอั น เนื่อ งมาจากแนวพระราชดํ า ริ
อยางเปนรูปธรรม
ขอเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบ มคอ. ปจจุบันมี 9 หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตร
ที่ยังไมเปนไปตามกรอบ มคอ.
2) ดําเนินการหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาในหลัก สูตรที่เ ปนจุดเนน เนื่องจาก
นักศึกษาปจจุบันลดลงและกระจายไปตามสาขาวิชาตางๆ มาก
3) พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
4) ติดตามการดําเนิ นการตามแผนปฏิบัติง าน เพื่อใหก ารดําเนินงานโครงการ/กิจ กรรม
สามารถสําเร็จตามเปาหมาย
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เริ่มตั้งขึ้นเปนคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พ.ศ. 2518 ไดปรับสถานภาพของวิทยาลัยครูเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของทองถิ่นผลิ ตเฉพาะ
วิชาชีพครู ในปการศึกษา 2519 ไดเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี แบงเปนภาควิชา ดังนี้
1. ภาควิชาภาษาไทยภาควิชาภูมิศาสตร
2. ภาควิชาประวัติศาสตร
3. ภาควิชาภาษาตางประเทศ
4. ภาควิชาสังคมวิทยา
5. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
6. ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง
7. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
8. ภาควิชาศิลปศึกษา
9. ภาควิชานาฏศิลป
10. ภาควิชาดนตรี
ระหวาง พ.ศ. 2519 - 2527 ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตรทั้งหมดจนกระทั่ง พ.ศ.2527 จึงเริ่ม
ผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 10 กําหนดให
คณะเปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการ
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ปฏิบัติหนาที่ของสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ นับตั้งแตป พ.ศ. 2543
ไดเปดสอนหลักสูตรตอไปนี้
1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ค.บ. และ ศศ.บ.)
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จัดการศึกษาที่ศูนยกรุงเทพมหานคร
4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ศศ.บ.)
5. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.)
6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.)
7. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)
9. โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร (อ.ศศ.)
10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศลิ ป (อ.ศศ.)
พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิท ยาลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ ไดรับ พระบรม
ราชานุญ าตใหเ ปลี่ย นชื่อ เปน สถาบัน ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ ต อมาในป
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภไดยกฐานะขึ้นเปน มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปจ จุ บันคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร เปน สวนราชการของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีฐานะเทียบเทากอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
พยายามยกมาตรฐานทางการศึก ษา สงเสริมศัก ยภาพของบัณฑิตใหมีความเปนเลิศ ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายเพื่อรองรับความตองการของผูศึกษาและตลาดแรงงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเ ปดสอนนักศึก ษาในระดับปริญ ญาตรี ทั้ง ภาคปกติ
และภาคพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก
1. การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
2. จิตวิทยา (ศศ.บ.)
3. ดนตรีสากล (ศศ.บ.)
4. ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
5. สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.)
6. ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)
7. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
8. นิติศาสตร (นบ.)
9. รัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
10. ศิลปกรรม (ศศ.บ.)
11. สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
นอกจากนี้ได จัดโครงการพิเ ศษหลัก สูต รรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต (รป.บ.) สาขาวิช า
การปกครองทองถิ่นใหกับ บุคลากรขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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นอกเหนือจากภารกิจดานการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความรูควบคูกับการพัฒนา
สังคมบนพื้นฐานความเปนไทยและการกาวไปของสังคมโลกแลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ยังมีพันธกิจ ในการเปนศูนยกลางทางวิชาการ รวบรวม และถายทอดความรู สนับสนุนและเผยแพร
ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ เกี่ยวของกับภูมิปญ ญาทองถิ่ นและภูมิปญญาสากล
ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณของชาติ
ในดานการเสริมสรางพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานัน้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
ดวยการบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแตล ะบุคคล
โดยจัด ใหม ีห อ งปฏิบ ัต ิก ารคอมพิว เตอร หอ งปฏิบ ัติก ารศิล ปกรรม หอ งปฏิ บั ติก ารดนตรี ไ ทย
หองปฏิบัติการดนตรีสากล หองวิทยาการทางภาษา หองปฏิบัติการศิลปะการแสดง และศูนยภาษา
1.1 รายชื่อผูบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยเอก ศรีเชลียง
คณบดี
อาจารยพทุ ธะ ณ บางชาง
รองคณบดีฝายบริหาร
อาจารยเสธ พิมพพยอม
รองคณบดีฝายกิจการ
อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
อาจารยกมั ลาศ เยาวะนิจ
ผูชวยคณบดี
อาจารยมนฤดี ชวงฉ่ํา
ผูชวยคณบดี
อาจารยวิไลลักษณ เรืองสม
ผูชวยคณบดี
นางนิธิวดี เจริญสุข
หัวหนาสํานักงานคณบดี
อาจารย ดร.ประพีรพ ร สวัสดิ์ดวง
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
อาจารยมนฤดี ชวงฉ่ํา
ประธานหลักสูตรจิตวิทยา
อาจารยเบญจรงค กุลสุ
ประธานหลักสูตรดนตรีสากล
อาจารยจุเลียบ ชูเสือหึง
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร
อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
อาจารยเสธ พิมพพะยอ
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อาจารยบุญอนันต บุญสนธิ์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนงคลักษณ ศรีเพ็ญ
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง
ผูชวยศาสตราจารยนเรศ ยะมะหาร
ประธานหลักสูตรทัศนศิลป
อาจารยปยะ สงวนสิน
ประธานหลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
อาจารยมนัส สายเสมา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร
1.2 ปรัชญา
เสริมสรางบุคลากรและผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมภายใตแหลงสราง
ปญญาและความเปนเลิศทางวิชาการ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

190

1.3 วิสัยทัศน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา
ใหมีความรูคูคุณธรรม ดวยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีความพรอมในการใหบริการทางวิชาการ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน
1.4 พันธกิจ
1. การศึก ษาทางดานมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ใหไดม าตรฐาน และสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและทองถิ่น และแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ผลิตบัณฑิตทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสํานึก
ในความเปนไทย
3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และความเปนเลิศทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยมุงเชื่อมโยงความรูทองถิ่นเขากับระดับชาติและภูมิภาค
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนความรวมมือกับวัด และชุมชน เพื่อผสมผสานความรู
ทางตะวันออกเขากับตะวันตก อีกทั้งสงเสริมการฟนฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาพื้นบาน
5. เป น ศู น ย ก ลางของการอบรมความรู การบริ ก ารทางวิ ช าการ และการวิ จั ย ทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหกับสังคม ชุมชน และทองถิ่น
6. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานของคณะ
7. พัฒ นาและบริห ารคณะโดยยึดหลัก ธรรมาภิบ าล ตลอดจนการนอมนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ
1.5 ขอมูลพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ 73 คน ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย 2 คน และผูชวยศาสตราจารย 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คน
ในปการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
และภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนิน
ภารกิจจํานวน 6,044,993 บาท โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 2,446,388 บาท และงบประมาณ
ที่เปนเงินรายไดจํานวน 3,598,605 บาท

2. ผลการดําเนินงาน
2.1 มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
2.1.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา
2555 จํานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,964 คน
และภาคพิเศษระดับปริญญาตรี จํานวน 741 คน รวมนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 2,705 คน
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2.1.2 ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดระบบในการเปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2553
2) คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี ก ารศึ ก ษาสภาวการณ ก ารมี ง านทํ า
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยใชวิธีการประเมินจากโปรแกรมสํารวจขอมูลออนไลน พบวารอยละ
ของนักศึกษามีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 85.53
ในปการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีเ ปาหมายโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. จํานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรดนตรีสากล หลักสูตรนิติศาสตร
หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรศิลปวัฒนธรรมการแสดง
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพื่อใหโอกาส
กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษกลาวคือรับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬา นัก เรียนที่ผานการคัดเลือกจากระบบกลาง
และนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
- คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี ก ารเที ย บโอนประสบการณ ใ นการ
จัดการศึกษาสําหรับกลุมพิเศษ
- คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตรไดจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ
การรับนักศึกษาพรอมทั้งจัดกิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร รวมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษา เชน กิจกรรม
พานองทอง วไลยฯ เพื่อสรางเครือขายประชาสัมพันธและเพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเขาเรียน
2.1.4 การส ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค
คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ไดดําเนินการจัดทําแนวทางสง เสริม การจัด
กิจกรรมมีการประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรม
ตอไป โดยมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
และการส ง เสริ ม สุข ภาพกิ จ กรรมบํ าเพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อม กิ จ กรรมนั น ทนาการ
และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) คณะมนุษ ยศาสตร และสัง คมศาสตร จัดทํา แนวทางสง เสริ ม การจัด กิจ กรรม
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และเสนอแนะแนวทางการจัด
กิจกรรมไวในคูมือนักศึกษาป 2555
2) คณะมนุษยศาสตร และสั ง คมศาสตร มีก ารสง เสริม ใหนัก ศึ ก ษา จัดกิจ กรรม
นักศึกษาครบ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนและเพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาทองถิ่น โครงการเทคนิคศิลปะสําหรับครู จังหวัดปทุมธานี
และพื้นที่ใกลเคียง โครงการบริก ารวิชาการ รูใชภาษาเพื่อความกาวหนาในอาชีพ โครงการพัฒนา
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หองสมุดโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน จัง หวัดสระแก ว และโครงการจัด อบรมเชิง ปฏิบัติก าร
เรื่องสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2554 (PDCA) เปนตน
- กิจ กรรมกี ฬาและการสง เสริม สุข ภาพ ได แก โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” การแขงขันกีฬานองใหม และการแขงขัน
กีฬาภายในของนักศึกษาภาคปกติ เปนตน
- กิจ กรรมบําเพ็ญ ประโยชน และรัก ษาสิ่ง แวดลอ ม ได แก โครงการพัฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” และโครงการคายจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชน เปนตน
- กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมวันคริสมาสต กิจกรรมดนตรีในวันเจาฟา
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และโครงการประกวดดนตรีหางไกลยาเสพติด
Bansanluk Music Contest Vol 1 เปนตน
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒ นธรรม ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษยเ กา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้ง ที่ 2” โครงการอบรมครูนาฏศิลป 3 จังหวัด กิจกรรม
วันไหวครู กิจกรรมแหเทียนพรรษา และกิจกรรมวันพอแหงชาติ เปนตน
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน โครงการคายพุทธบุตรมนุษยศาสตร และทําแผนการ
ปรับปรุงจัดกิจกรรม
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด
(Democracy Decency Drug) มีผลการดําเนินงาน เชน โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจาฟา
เกมส” ครั้งที่ 7 และโครงการประกวดดนตรีหางไกลยาเสพติด Bansanluk Music Contest Vol 1
ดังนี้
(1) คณะมนุษยศาสตรแ ละสั ง คมศาสตร มีก ารจัดการเรียนรู จั ดกิจ กรรมดา น
ประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังนี้
- ดานการส ง เสริ ม ประชาธิป ไตย เชน โครงการเผยแพรค วามรู เ รื่ องการ
เมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยสูชุมชน
- ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย เชน โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” และกิจกรรมไหวครู เปนตน
- ดานการสรางภูมิคุม กันภัยจากยาเสพติด เชน โครงการพัฒ นาศัก ยภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2”
(2) คณะมนุ ษยศาสตรแ ละสัง คมศาสตร มี ก ารพั ฒ นาคณาจารย และบุ คลากร
ทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ
โดยมีโ ครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุ น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และเกาะทะลุไอซแลนดรีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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2.1.5 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย
คณะมนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร ได จั ดให มี ก ารประเมิ นผลการเรี ยนการสอน
ทุกภาคเรียน มีการประเมินผลความพึง พอใจของผูเ รียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร มีระบบปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
โดยมีขั้นตอนดังนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยทราบ
อาจารยนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการสอน อาจารยรายงานการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอคณะและอาจารยตองนําวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหมเพื่อที่จะใชในภาค
เรียนตอไป
2.1.6 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
ในภาพรวมอยูที่ 4.13 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 82.60 ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังนี้
1) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.13 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
82.60 โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานทักษะทาง
ปญญา ดานความรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามลําดับ เมื่อนําผลการสํารวจความพึง พอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ รอยละ 82.60 เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แลวไดเทากับ 5 คะแนน
2) ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูที่ 3.74 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
74.80 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลัก
ดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึง พอใจในอาจารยผูสอน
สูงที่สุดรองลงมาไดแก สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียน
การสอน และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามลําดับ
(2) ดานการใหบริการ นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการดานวิชาการ
สูงกวาการใหบริการทั่วไป
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ตารางที่ 3.46 แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หัวขอการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน รอยละของ
มาตรฐาน
คะแนน
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.29
0.70
85.80
2. ดานความรู
3.95
0.69
79.00
3. ดานทักษะทางปญญา
4.03
0.78
80.60
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
4.29
0.72
85.80
ความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
3.88
0.78
77.60
การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาเฉลี่ยทุกดาน
4.13
0.73
82.60
2.1.7 นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยที่มีผลงานดา นวิช าการ วิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด
และแขงขันอยูเสมอ มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม การประกวด
และแข ง ขัน มี ก องทุน พัฒ นานั ก ศึก ษา และกองทุนพั ฒ นาบุค ลากร เพื่อสนั บ สนุนการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารย
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
คณะมนุษยศาสตรมีนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับประเทศและระดับชาติรวม 6 คน
- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด “ตราด - ซีเล็ค
ทูนา” จัง หวัดตราด ระหวางวันที่ 2 - 5 เมษายน 2555 จํานวน 2 คน คือ นางสาวสุพัตรา เจือจาน และ
นางสาวประทีป คําบุตร
- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด “ขนอม-ชาง”
เอเชี่ยนทัว ร ครั้ ง ที่ 3 จัง หวัดนครศรีธรรมราช ระหว างวันที่ 9-11 เมษายน 2555 จํา นวน 3 คน
คือ นางสาวสุพัตรา เจือจาน, นางสาวประทีป คําบุตร และนายภานุพงษ โตแยม
- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด “สมิหลา-ชาง”
เอเชี่ยนทัวร ครั้งที่ 13 จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 14 - 16 เมษายน 2555 จํานวน 3 คน คือ นางสาว
สุพัตรา เจือจาน, นางสาวประทีป คําบุตร และนายภานุพงษ โตแยม
- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 2012 Aisa
Pacific-Indonesia Open ณ เมือง Palembang ประเทศอินโดนีเ ซีย ระหวางวันที่ 19 - 22
เมษายน 2555 จํานวน 1 คน คือ นายภานุพงษ โตแยม
- เหรี ย ญรางวั ล และเกี ย รติ บั ต รในการแข ง ขั น กี ฬ าเอเชี่ ย นบี ช เกมส ครั้ ง ที่ 3
rd
(3 Asian Beach Games) ณ เมือง Haiyang สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 12 - 18
มิถุนายน 2555 จํานวน 1 คน คือ นายภานุพงษ โตแยม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขง ขันวอลเลยบอลชายหาดรอบคัดเลือก
โอลิมปค 2012 ของทวีปเอเชีย (Continental Cup Beach Volleyball Qualification Tournament
for 2012 Olympic Games) ณ เมือง Fuzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 22 - 24
มิถุนายน 2555 จํานวน 1 คน คือ นายภานุพงษ โตแยม
- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันกีฬาการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด
(ชาย-หญิง) รายการ 2012 MEN AND WOMEN’S FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH JUNIOR
WORLD CHAMPIONSHIPS ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2555 - 2 กันยายน 2555 จํานวน 4 คน คือ
นางสาวสุพัตรา เจือจาน, นางสาวประทีป คําบุตร, นายวิชานนท แสนมี และนายกฤษดา ศรีงาม
- รางวัล “ขวัญใจ Red Cross” ในโครงการประกวดกุ ลบุตร กุลธิดา กาชาดป 2555
ชื่องานวัน “ดาวสูฟา” จัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2555 คือ นายณัฐพล ปานรุงเรือง
2.2 มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนหนวยงานบริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและ
ตางประเทศตลอดมา มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเนื่อง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และชุมชนที่ใหบริการ
2.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตรของประเทศ พัฒนาความรูและทักษะการวิจัยจากแหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอก ใหกับ
บุคลากรของคณะนําไปใชป ระโยชนก ารปฏิบัติง านมีก ารจัดตั้ง คณะทํางานในการบริห ารงานวิจัย
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการพิจารณาทุน เปนผูรับผิดชอบรวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2.2.2 การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเว็บไซตดานการสงเสริมการทําวิจัยของคณะ
2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคูมือการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย
ประกอบดวยทิศทางการวิจัย นโยบาย ขั้นตอนการขอทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ
2.2.3 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตา งๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทัง้ สิ้น 545,250 บาท
- งบประมาณแผนดิน - บาท
- งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย* 49,000 บาท
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 496,250 บาท
(อาจารยประจํา 78 คน นักวิจัย - คน รวม 78 คน)
* มหาวิทยาลัยจัดงบสมทบเขากองทุนวิจัยฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
49,000 บาท
2.2.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย และงาน
สร า งสรรค ใ นระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ โดยมี ค ณะกรรมการวารสารวิ จั ย และพั ฒ นา
เปนผูรับผิดชอบ และเครือขายThaiLis เปนแหลงเผยแพรงานวิจัยของสถาบัน ผลงานการเผยแพร
ในรูปแบบตางๆ โดยบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 5 เรื่อง
2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผ ลงานสรางสรรคของอาจารยหลักสูตร
ทัศนศิลปที่ไดรับการเผยแพรในนิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan จัดโดยมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร จํา นวน 3 ผลงาน (ลําดั บ ที่ 1-3) และที่ พิพิ ธภั ณฑสถานแหง ชาติ หอศิล ป ถนนเจ าฟ า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ลําดับที่ 4) ดังนี้
(1) ชื่อผลงาน “หญิงสาวอาบน้ํา” เจาของผลงาน อาจารยชยานันท อาวะโต
(2) ชื่อผลงาน “Red Line…2010” เจาของผลงาน ผศ.นเรศ ยะมะหาร
(3) ชื่อผลงาน “รองรอยของแผนดิน” เจ าของผลงาน อาจารยเดื อนฉายผูชนะ
ภูประเสริฐ
(4) ชื่อผลงาน “เล็ก นั้นงาม” หมายเลข 2 เจาของผลงาน อาจารยเดือนฉายผูชนะ
ภูประเสริฐ
2.3 มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ
ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ดังนี้
2.3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 680,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และ
ทองถิ่น ใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน 865 คน กลุมเปาหมายในการจัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา
ครู อาจารยขาราชการ และประชาชนทั่วไป
2.3.2 คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตรไดส รางเครือขายความรวมมือกับ หนวยงาน
ภายนอก เชน
1) สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาจัง หวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกลเ คียง ในการจัด
โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับครู
2) จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแกว ในการจัดโครงการบริการวิชาการ “รูใชภาษา
เพื่อความกาวหนาในอาชีพ”
3) สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ในการใหบริการวิชาการงานกีฬา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจัง หวัดสระแก ว ในการจัดโครงการบริก าร
วิชาการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
2.3.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/
กิจกรรมตางๆรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 326,424 บาท คิดเปนรอยละ
86.36 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 790 คน
2.3.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินโครงการบริก ารวิชาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการเรียนสอนและการวิจัย เชน
1) จัดโครงการนวดแผนไทย บูรณาการกับงานวิจั ย ชื่ อโครงการวิจัย การพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น การนวดแผนไทย
2) โครงการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา บูรณาการกับงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น การนวดกดจุดสะทอนฝาเทา
3) โครงการบริการวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรแกชุมชน ชื่อโครงการสัมพันธภาพ
และการเปลี่ยนแปลงในเชิงอํานาจในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
2.3.5 ผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่อาจารยมีสวนรวม
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการอบรมโปรแกรม Sibelius สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2.3.6 คณะมนุ ษยศาสตร และสัง คมศาสตร ไ ดดํ าเนิ นโครงการ/กิ จ กรรมบริก ารวิ ชาชี พ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒ นาและเสริม สรางความเขม แข็ง ของสัง คม ชุมชน และประเทศชาติ
จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.74 ของอาจารยทั้งหมด (73 คน) ในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2.3.7 คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ยัง ไมมีแหลง ใหบริก ารวิชาการและวิชาชีพ
ที่ไดรับ การยอมรับ ในระดับชาติ อยางไรก็ตามมหาวิท ยาลัยไดมีแหลง เรียนรูอื่นๆ อีก หลายแหง
ที่ใหบริการวิชาการแกชุมชน และกําลังพัฒนาเพื่อใหบริการแกบุคลากร ชุมชนและหนวยงานตางๆ
แตยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับชาติ เชน ศูนยภาษา
2.3.8 โครงการที่ ดํ า เนิ น การทั้ ง หมดได รั บ การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ โดยใช เ กณฑ ข อง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือตองมีการประเมินดานความรูความเขาใจ ประเมิน
ความพึงพอใจ และประเมินการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ซึ่งแผนการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด จํานวน 14 โครงการ โดยคาเฉลี่ยพบวา ผูเขารวม
โครงการ มีความรูความเขาใจในเรื่องที่อบรมคิดเปนรอยละ 87.95 มีความพึง พอใจในการเขารวม
โครงการคิดเปนรอยละ 87.07 และผูเขารวมอบรมไดนําความรูไปใชคิดเปนรอยละ 90.23 ซึ่งผานตาม
เกณฑที่กําหนด
2.4 มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการ
ใหความสําคัญ ตอการ บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม
การทองเที่ยว ดังนี้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

198

2.4.1 บูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี้
1) โครงการดนตรีรวมสมัยบูรณาการกับรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตของหลักสูตร
ดนตรี
2) โครงการพัฒ นาบุคลิก ภาพและมารยาทไทยบูร ณาการกับ รายวิชาวาทศิล ป
การแสดง ของหลักสูตรศิลปะการแสดง
3) กิจกรรมรําถวายมือในงานวันเจาฟา
4) โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
5) กิจกรรมของหลักสูตรศิลปะการแสดง ซึ่งมีการเผยแพรลงบนเว็บไซต YOUTUBE
6) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เปนวัฒนธรรมในการรับนอง
2.4.2 บูรณาการกับการบริการวิชาการ
1) โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับครู จังหวัดปทุม ธานี และพื้นที่ใกลเคียง
ของหลักสูตรทัศนศิลป
อีก ทั้ง ยัง มีผ ลงานสรางสรรคของอาจารยป ระจําหลัก สู ตรทัศนศิล ป ที่ไดรับ การ
เผยแพรตอสาธารณชน ในนิทรรศการ ดังนี้
(1) ชื่อผลงาน “หญิงสาวอาบน้ํา” เจาของผลงาน อาจารยชยานันท อาวะโต
นิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan
(2) ชื่อผลงาน “Red Line…2010” เจาของผลงาน ผศ.นเรศ ยะมะหาร
นิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan
(3) ชื่อผลงาน “รองรอยของแผนดิน” เจาของผลงาน อาจารยเดือนฉายผูชนะ
ภูประเสริฐ นิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan
(4) ชื่ อ ผลงาน “เล็ ก นั้ น งาม” หมายเลข 2 เจ า ของผลงาน อาจารย
เดือนฉายผูชนะ ภูประเสริฐ นิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการกําหนดกิจ กรรมและโครงการที่เปน
ประโยชนส อดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมและโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน วันสําคัญของชาติและประเพณีสําคัญ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม คานิยมความเปนไทย อาทิ โครงการ “ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา” โครงการสืบสานประเพณี และโครงการ
จัดนิทรรศการวันเจาฟาวิชาการ เปนตน
2.5 มิติที่ 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ
2.5.1 การบริหารจัดการทั้งองคกร
1) การบริหารดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คณะดํ า นิ น การบริ ห ารจั ด การด า นนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ของมหาวิทยาลัย และบริหารงานตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการทํางานใหสอดรับ
กับระบบบริหารยุทธศาสตรตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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2) การบริหารดานทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ และอาคารสถานที่
คณะดําเนินการการบริหารจัดการดานทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ และ
อาคารสถานที่ โ ดยเกณฑพึ ง รับ -พึง จา ย ลั ก ษณะ 3 มิ ติ มาใช ในการดํา เนินงาน โดยระบบนี้ชว ย
อํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน ทําใหก ารเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
คณะมี ก ารพั ฒ นาอาคารสถานที่ โดยปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานและ
สภาพแวดลอม พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน หองเรียนและหองปฏิบัติการ หองประชุม ใหมีความ
สวยงาม สะดวกสบาย ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การใหบริการแกอาจารย บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการชุมชนทองถิ่นโดยรอบ
2.5.2 ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ เปนจํานวนทั้งสิ้น 6,044,993 บาท ซึ่งลดจากงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 14,327,633 บาท เปนอัตรารอยละ 57.81
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ
และที่ดินและสิง่ กอสราง งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรรไดแสดงการจําแนกตามผลผลิต และตามงบรายจาย
และรายละเอียดของการเบิกจายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ซึ่งแสดงใหเห็นยอดการเบิกจายจริง
เทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร อยูในอัตรารอยละ 95.24
สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2555 รายงาน
เรี ยงตามลํ า ดั บ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร โดยรายงานผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จํ า นวนงบประมาณที่ ใ ช จ า ย
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงาน ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สร า งเครื อ ข า ยและแสวงหาพั นธมิ ต รในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เชิงบูรณาการ
คณะมนุ ษยศาสตร แ ละสัง คมศาสตร ไ ดส ร า งความมื อ กับ หน ว ยงานทั้ ง ภายในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อใหบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน
28 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 975,429 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
มนุษ ยศาสตร และสัง คมศาสตร ไดร วมขั บ เคลื่อนยุท ธศาสตรข องมหาวิ ท ยาลัยใหบ รรลุเ ปาหมาย
และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 28 โครงการ
ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 959,309 บาท อาทิเชน โครงการจากอดีต ถึงปจจุบัน กาวทันอนาคตกับ
ศาสตรดานมนุษยศาสตร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกา และโครงการอานอยางไร
เขียนอยางไร เปนตน
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ตารางที่ 3.47 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบประมาณ
ตัวชี้วัด/
ผลการ สรุปผลการ
ชื่อโครงการ
คาเปาหมาย ดําเนินงาน ดําเนินงาน ตามแผน ที่ใชจริง
รอยละความพึง รอยละ 80
ครบถวน
85,015
85,015
1. โครงการจากอดีตถึง
ปจจุบัน กาวทันอนาคตกับ
ศาสตรดานมนุษยศาสตร

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและศิษยเกา

3. โครงการอานอยางไรเขียน

อยางไร

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและคณาจารย
หลักสูตรศิลปกรรม

5. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโปรแกรม
บริหารงานหองสมุด PLS

พอใจของผูรับ
การอบรม
รอยละ 75
รอยละความพึง
พอใจของผูรับ
การอบรม
รอยละ 80
รอยละความพึง
พอใจของผูรับ
การอบรม
รอยละ 80
รอยละความพึง
พอใจของผูรับ
การอบรม
รอยละ 80
รอยละความพึง
พอใจของผูรับ
การอบรม
รอยละ 80

ตามแผน

รอยละ
83.20

ครบถวน
ตามแผน

49,624

49,624

รอยละ
85.20

ครบถวน
ตามแผน

14,880.41

14,880.41

รอยละ
81.60

ครบถวน
ตามแผน

45,479

45,479

รอยละ 85

ครบถวนตาม
แผน

8,343.86

8,343.86

ตารางที่ 3.48 แสดงสรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวน
ประเด็นพิจารณา
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตาม
แผนงาน/งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ที่
เกิดขึ้นจริง
รอยละความสําเร็จ/การใช
งบประมาณ

28 โครงการ

28 โครงการ

975,429 บาท

28 โครงการ

28 โครงการ

975,429 บาท

รอยละ 80 ของกิจกรรม
ที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ 100
ของกิจกรรมที่ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ

รอยละ 100
ของเงินงบประมาณ
ที่จัดสรร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด
คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ไดกําหนดประเด็นยุทธโ ดยคํานึง ถึง การจัดการเรียน
การสอนใหกับบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
การพัฒ นานักศึกษาใหเปนเปนบัณฑิตที่พึง ประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานจึงไดกําหนดโครงการเพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 3 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 53,880 บาท คณะไดรวม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการ
ดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 53,880 บาท
อาทิเชน โครงการพี่ชวนนอง โครงการอบรม/ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TQF และโครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงเพื่อพัฒนา เปนตน
ตารางที่ 3.49 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
1. โครงการพี่ชวนนอง
8,880
8,880
2. โครงการอบรม/ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TQF
15,000
15,000
3. โครงการเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมการแสดงเพื่อพัฒนา
30,000
30,000
ตารางที่ 3.50 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ

3 โครงการ
3 โครงการ
รอยละ 75
ของกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

3 โครงการ
3 โครงการ
รอยละ 100
ของกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

53,880 บาท
53,880 บาท
รอยละ 100
ของเงิน
งบประมาณ
ที่จัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหา
ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง
มหาวิท ยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญ ของสัง คม ชุมชน จึง ไดกําหนดยุท ธศาสตรขึ้นเพื่อมีสว นรวม
ในการแกปญ หาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการถายทอดความรู และจัดเก็บ
องคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 13 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 378,000 บาท
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ไ ด มี ก ารดํ า เนิ น โครงการตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร จํ า นวน
13 โครงการ ใชเ งินงบประมาณทั้ง สิ้น 326,424 บาท อาทิเ ชน โครงการอบรมการวิจัยดาน
มนุษยศาสตรและสังคมสาสตร โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับครู เปนตน
ตารางที่ 3.51 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
1.
2.
3.
4.

โครงการสงเสริมรักการอาน สําหรับนักเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรําหนาพาทย
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวิจัย
โครงการฐานขอมูลทางปญญาพัฒนาทองถิ่น

10,000
15,000
26,000
27,000

10,000
15,000
26,000
27,000

ตารางที่ 3.52 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ

13 โครงการ
13 โครงการ
รอยละ 75
ของกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

13 โครงการ
13 โครงการ
รอยละ 100
ของกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

378,000 บาท
378,000 บาท
รอยละ 100
ของเงิน
งบประมาณ
ที่จัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลัก ธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุ
เปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีก ารวางแผนงานโครงการ จํานวน 21 โครงการ โดยไดจัดสรร
เงินงบประมาณ จํานวน 3,488,475 บาท และไดดําเนินการจํานวน 21 โครงการ ใชเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,488,475 บาท อาทิเชน โครงการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและบุคคลากร โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและบุคลากร และโครงการพัฒ นาศัก ยภาพ
สายวิชาการ เปนตน
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ตารางที่ 3.53 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง
50,000
50,000
1. โครงการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและบุคคลากร
25,000
24,000
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและ
บุคลากร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน
5. โครงการการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร

900,000
80,000
31,610

315,814
22,680
31,610

ตารางที่ 3.54 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน
จํานวนโครงการ
ประเด็นพิจารณา
จํานวนงบประมาณ
โครงการ
ที่สําเร็จ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
21 โครงการ 21 โครงการ
3,488,475 บาท
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
21 โครงการ 21 โครงการ
2,833,011.86 บาท
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
81.21
2.5.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1
พัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติง านตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญ
ประกอบดวย โครงการพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ และโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน เปนตน
และจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.6 มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี พั น ธกิ จ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค
สวนหนึ่ง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมี
ผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
2.6.1 การจัดทําโครงการตาง ๆ
1) โครงการบริก ารวิ ชาการดา นจิต วิท ยาแก ชุม ชน “สรางสรรคส ร างอาชีพ ”
ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 86.60 ผานตามเกณฑที่กําหนด
2) โครงการบริการวิชาการ ICT for ESL Learning 2 ผลสํารวจความพึงพอใจ
ในการอบรมคิดเปนรอยละ 88.80 ผานตามเกณฑที่กําหนด
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3) โครงการอบรมโปรแกรม Sibelius สําหรับ ครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ
92.80 ผานตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ 3.55 โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

1. โครงการบริการ

24
ก.พ.
55

สถานที่

กลุมเปา จํานวน
รอยละความสําเร็จของ
สรุปความ
หมาย/ ผูรวม
โครงการ
สําเร็จของ
จํานวน โครงการ ความ ความ
โครงการ
การ
รู
พึงพอใจ นําไปใช
รร.วัด
30
61
90.16 86.60 90.16 ผานเกณฑ
ธรรมนาวา
ที่กําหนด

วิชาการดานจิตวิทยาแก
ชุมชน “สรางสรรคสราง
อาชีพ”
29
หอง
2. โครงการบริการ
ก.พ.ศภ.
801
วิชาการ ICT for ESL
2 มี.ค.
Learning 2
55
28
ศูนยคอม
3. โครงการอบรม
มี.ค. พิวเตอร
โปรแกรม Sibelius
55 คณะวิทยา
สําหรับครูและบุคลากร
ศาสตรฯ
ทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

≤30

57

76.00

88.80

90.4

ผานเกณฑ
ที่กําหนด

40

41

100

92.80

87.33

ผานเกณฑ
ที่กําหนด

2.7 มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับงบประมาณจัดกิจกรรมใหบริการจัดการวิชาการ
ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแกคณะ จํานวน 47,500 บาท และคณะไดจัด
ใหมีโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว มีการนอมนําพระบรมราโชวาท
ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั วพระราชทานให แก ขาราชการ นักเรียน นักศึ กษา และประชาชน
ในโอกาสตาง ๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ
และเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวถวายเปน
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การดําเนินงานสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการดังนี้
โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว จํานวน 1 โครงการ
ไดแก
1. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว จํานวน
ผูเขารับการอบรม 30 คน เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
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การบินไทย และบานน้ําออม จังหวัดสระแกว ซึ่งโครงการนี้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษา1/2555 ในวิชาการบริการสารสนเทศ และวิชาการวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
ตารางที่ 3.56 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนินการ

สถานที่

โครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน
ตํารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัด
สระแกว

26 - 27
เม.ย. 55

รร.ตํารวจ
ตระเวน
ชายแดน

กลุมเปา จํานวน
รอยละความสําเร็จของ
สรุป
หมาย/
ผูรวม
โครงการ
ความ
จํานวน โครงการ ความรู ความ
สําเร็จ
การ
ของ
พึง นําไปใช
โครงการ
พอใจ
30
32
82.63 86.00 80.52
100

ตามที่ สํานัก สง เสริม การเรียนรูและบริก ารวิชาการไดจัดอบรมโครงการพัฒ นาบุคลากร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือสงเสริมอาชีพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสงอาจารยและ
บุคคลากรเขารวม โครงการพัฒ นาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 รุนที่ 3
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 และรุนที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ หองประชุมศูนย
วิทยาศาสตร และอาคารรักษสิ่งแวดลอมตามรอยพระราชดําริ
คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตรมีนโยบายสง เสริม ใหนอมนําเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช
โดยใหทุกคนมีสวนรวม เชน ทําใหเปนองคกรประหยัดเชนประหยัดน้ํา ไฟ กระดาษ รีไซเคิล รักษา
สิ่งแวดลอม สงเสริมใหทําอาชีพเสริม เปนตน
ตามที่ สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ จัดประกวดโครงการตามรอยฯ ซึ่งคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสงโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
น้ํา หมั ก ชี ว ภาพมาใช ใ นคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เ ข า ร ว ม และจากผลการประกวด
คณะไดรับรางวัลชมเชย
จากการที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําความรู แนวคิด และทฤษฎี การพัฒนาฯ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชกับ องคก ร โดยจัดทําน้ํา หมักชีวภาพมาใชในองคกร เพื่อทดแทนการใชน้ํายาทําความ
สะอาดแบบเคมี โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ตั้งแตผูบ ริห าร อาจารยและ
เจาหนาที่ คณะกรรมการนัก ศึก ษา เพื่อเปนการนอมนําเอาหลัก การปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตัวบุคคลผูเ ขารวมโครงการและประโยชนตอหนวยงานใหมากที่สุด
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2.8 มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
การสรางเครื อขา ยความรว มมือ ถือเปนพั นธกิจ สําคั ญ ที่ม หาวิ ท ยาลั ยได ใหค วามสําคั ญ
อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และมหาวิทยาลัยในดาน
เครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
วันที่ลงนาม/
ผลการ
ขอตกลงความรวมมือ
ระยะเวลาการ
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
1. เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
25 มี.ค. 54 (1) ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
ระดับคณะระหวางมหาวิทยาลัยเกริก
งานประกันคุณภาพของคณะเขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
รวมโครงการ การบรรยายและ
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดการความรูสูการประกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คุณภาพการศึกษา” วันที่ 16 มี.ค.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
2555 ณ หอง Convention 1
พระบรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา
ชั้น 4 อาคาร 40 ปศรีปทุม
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. เครือขายสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

25 มี.ค. 54

(1) ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
งานประกันคุณภาพของคณะเขา
รวมโครงการ การบรรยายและ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
จัดการความรูสูการประกัน
คุณภาพการศึกษา” วันที่ 16 มี.ค.
2555 ณหอง Convention 1
ชั้น 4 อาคาร 40 ปศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

30 พ.ย. 53

(1) การประชุมคณบดีและฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา เครือขาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แหง ครั้งที่
7/2554 วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ
หองประชุม 26108 ชั้น 1 อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
(2) การประชุมเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แหง

สําเร็จ

สําเร็จ
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ขอตกลงความรวมมือ

วันที่ลงนาม/
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผลการ
ดําเนินงาน

ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ
2555 ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
(3) จัดกิจกรรมโครงการเครือขาย
9 ราชภัฏ รวมใจฟนฟูไทยหลังน้ํา
ทวม วันที่ 21 มกราคม 2555
ณ สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิ
มหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและเอกชน
4. บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการ
พัฒนาศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัด
นครปฐม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

19 ก.ค. 55

19 ก.ย.- 5 ต.ค.55

สําเร็จ

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
5.โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
วิทยาลัยการทองเที่ยวยูนนานประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ค. 55 - มิ.ย.
55

ความรวมมือดานพัฒนาหลักสูตร
และแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย 5 คน

สําเร็จ

3. การประเมินผลงาน
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 39 คน หรือรอยละ 48.75
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรี ย นการสอนระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.58) คะแนนเฉลี่ ย ด า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
งานสรางสรรคร ะดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.05) คะแนนเฉลี่ยดานการบริก ารวิชาการระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27)
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.25) คะแนน
เฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.51)
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.23)

4. การประเมินผลการบริหารจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
46 คน หรือรอยละ52.27 ของจํานวนกลุม ตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริห ารจัดการของคณบดี
5 ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.37) ดานการ
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บริห ารจัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.40) ดานการ
บริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.55) ดานการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได คะแนนเฉลี่ยระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72)
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.53)

5. สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูในระดับ ดีมาก โดยมี
คาคะแนนเทากับ 4.58 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ 4.72 และคาคะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.32 ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.57 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
แสดงดังตารางที่ 3.58
ตารางที่ 3.57 คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คาถวงน้ําหนัก
คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ตัวชี้วัด 8 มิติ
90
4.72
จากแบบสอบถาม
10
3.32
รวม
100
4.58
ตารางที่ 3.58 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน
ความรวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น
มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

7.5
7.5
5

3.93
5.00
รอยละ
59.71

3.93
5.00
2.00

10

5.00

5.00

5
5

5.00
รอยละ
81.25

5.00
5.00

5

5.00

5.00

คาคะแนน
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ตารางที่ 3.58 (ตอ)
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน
ปการศึกษาทีป่ ระเมิน
5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
อุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา
มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
ผลรวมคะแนน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

2

รอยละ
92.00
4.00
5.00
5.00
4.00

5.00

10

รอยละ
100

5.00

7.5

รอยละ
100
รอยละ
100

5.00

รอยละ
100

5.00

2
2
2
2

7.5

10

90

คาคะแนน

4.00
5.00
5.00
4.00

5.00

4.72

การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จุดเดน
1) คณะไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
2) คณะเปดการเรียนการสอนอยางกวางขวางระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร จัดการเรียน
การสอนทั้งภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน 1,964 คนและภาคพิเศษจํานวน 741 คน รวมทั้งสิ้น
2,705 คน ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยางหลากหลาย สําหรับ สาขาวิชาเดนที่มีนักศึกษา
เลือกเรียนมาก คือ รัฐประศาสนศาสตร สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา นิติศาสตร และศิลปกรรม
3) การพัฒนานักศึกษา คณะมีนโยบายแผนและแนวปฏิบัติอยางชัดเจนในการดูแลนักศึกษา
ระหวางเรียนใหใกลชิดมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ ความตองการของนักศึกษาทั้งดาน
สงเสริมการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและใหความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4) คณะให ค วามสํ า คั ญ ต อ การบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และการบริการวิชาการ 9 โครงการ ซึ่งคณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวน 14 โครงการ
5) คณะไดใหความสําคัญการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 9 โครงการ ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขม แข็ง
ใหกับชุมชน
6) ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ 4.13 อยูในระดับความพึงพอใจมาก
ขอเสนอแนะ
1) ดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ควรเพิ่มการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร การใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและภาษาเพื่อนบานในการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน
2) คณะควรทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
3) คณะควรเรงปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. ใหครบทุกหลักสูตร
4) คณะควรเรงรัดใหอาจารยทําผลงานวิชาการ เพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
5) ควรมี ก ารพัฒ นาอาจารย บุ คลากร และนั ก ศึก ษาในดา นภาษา และความเขา ใจใน
กลุมประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน และเตรียมสรางความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ นอกจากประชาคมอาเซียน
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คณะวิทยาการจัดการ

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ต อ งการจะพั ฒ นาระบบสหกรณ ใ ห เ จริ ญ ก า วหน า ในรั ฐ บาลสมั ย
พลเอกเปรม ติณสูลานนท พ.ศ. 2524 โดยกําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรียนวิชาสหกรณเบื้องตน
เพื่อนําไปเปนความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนตอไป จากนั้นภาควิชาสหกรณไดพัฒนาขึ้นเปนลําดับ
และไดนําแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเขามาอยูร วมกับ ภาควิชาสหกรณ ไดแก เศรษฐศาสตร
การตลาด และการบัญชีเพื่อใหสามารถสอนวิชาสหกรณเบื้องตนไดอยางสมบูรณ และในป พ.ศ.2528
ไดปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป ตอมาไดมีการเปดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณและโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตรตามลําดับ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มพระราชทานนาม “สถาบั น ราชภั ฏ ”แทนชื่ อ วิ ท ยาลั ย ครู ทั่ ว ประเทศ นั บ เป น
พระมหากรุณาธิคุณอยาง หาที่สุดมิได วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงใชนามวา“สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ”ตั้งแตนั้นเปนตนมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน“สถาบันราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ”และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงมีการขยายการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

212

รับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองรับภาระหนักในการจัดการศึกษา เพราะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาก
จึง ต อ งจั ดหาอาจารย พิเ ศษจากทอ งถิ่ นมาช วยสอน นอกจากภารกิ จ หลัก ที่ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฎ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ ยัง ไดขยายโอกาสทางการศึก ษาไปสูทองถิ่น ปจ จุบันคณะ
วิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในป 2550 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยว ป 2551 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และป 2553 ไดมีการพัฒนาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให มี
ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนําคณะวิทยาการจัดการไปสูการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
1.1 รายชื่อผูบริหาร
ผศ.ดร.เจษฏา ความคุนเคย
ผศ.ละเอียด ขจรภัย
อาจารยศิรพิ ร จิระชัยประสิทธิ
ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ
นางสาวสุชาดา บัวใบ
ผศ.ดร.อาทิมา แปนธัญญานนท
ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
อาจารยศิริวรรณ คําดี
อาจารยอภิชาต การะเวก
อาจารยอจั ฉราวรรณ สุขเกิด
อาจารยจุรรี ัตน หนองหวา
อาจารยนิศากร มะลิวัลย
อาจารยรอยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
รศ.วรุณี เชาวนสุขุม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพฯ
รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนพัฒนาฯ
หัวหนาสํานักงานคณบดี
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสฯ
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.2 ปรัชญา
ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการกาวล้ํา นําสูสังคม
1.3 วิสัยทัศน
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
เป น หน ว ยงานจั ด การศึ ก ษา วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ด า นบริ ห ารจั ด การและสื่ อ สารมวลชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทําใหองคการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสังคม
1.4 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนําดานบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดมั่นหลักการ
และเหตุผล สามารถบูรณาการองคความรูใหมีคุณธรรม จริยธรรม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

213

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทางดานการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน
ที่ตอบสนองความตองการของสังคม
3. ให บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ห ลากหลายและถ า ยทอดองค ค วามรู ท างด า นบริ ห ารจั ด การ
และสื่อสารมวลชน
4. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ธํ า รงไว ซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง การส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
และสิ่งแวดลอม
5. ศึกษาวิจัยวิทยาการ และแสวงหาความรูใหมเพื่อการพัฒนาสูระดับสากล
6. การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
1.5 ขอมูลพื้นฐาน
คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการ 58 คน ซึ่งมีตําแหนง ทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย 2 คน และผูชวยศาสตราจารย 19 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คน
ในปก ารศึก ษา 2555 คณะวิท ยาการจัดการ มีก ารจัดการเรียนการสอนภาคปกติและ
ภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร และมีการสอนในระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนิน
ภารกิจจํานวน 7,161,659 บาท โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 3,308,044 บาท และงบประมาณ
ที่เปนเงินรายได จํานวน 3,853,615 บาท

2. ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แยกตามมิติไดเปน
8 มิติ ดังนี้
2.1 มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
2.1.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2555 จํานวน
ทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ในจํานวน 11 สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จํานวน
2,042 คน รวมทั้งสิ้น 2,042 คน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จํานวน 2,386 คน ปริญญาโท 266 คน
รวมทั้งสิ้น 2,652 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 4,694 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1.2 ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร
คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คือ
1) มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยกําหนดระบบในการเปดหลักสูตร
ไวในคูมือการพัฒ นาหลัก สูตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ จัง หวั ด
ปทุมธานี ป พ.ศ. 2553
2) มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ไวในแผนการผลิตบัณฑิต
และสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3) มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใชโปรแกรม
สํารวจขอมูลออนไลน สํารวจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา พบวา รอยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป เทากับ 87.14
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ในปการศึกษา 2555 คณะไดมีเปาหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบ มคอ. จํานวน 7 หลักสูตร
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
คณะไดรับนักศึกษาจากการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีปกติ นักเรียนที่ผานการคัดเลือก
จากระบบกลาง คณะไดจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษาพรอมทั้งจัดกิจกรรม
Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการเขาเรียนของนัก ศึก ษา เชน พี่ชวนนอง สรางเครือขายประชาสัม พันธและเพิ่มจุดรับสมัคร
นักศึกษาเขาเรียน
2.1.4 การส ง เสริ มกิ จ กรรมพั ฒนานัก ศึ กษาที่ส อดคล องกับ คุ ณลั ก ษณะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค
1) คณะจัด ทําแผนกิจ กรรมพัฒ นานัก ศึ ก ษาที่ สง เสริ ม ผลการเรี ยนรูตามกรอบ
คุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึก ษาแหง ชาติทุก ดาน โดยระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ แผนการจัด
กิจกรรมนัก นักศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีปฏิทินการปฏิบัติงานและกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และมีคําสั่งแตงตั้งใหนักศึกษาเปนกรรมการเพื่อดําเนินโครงการตาง
รวมกับทางคณะวิทยาการจัดการ
2) คณะไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึก ษา มีการ
ประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป โดยมี
โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่ง แวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒ นธรรม และมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัด
โครงการซึ่งมีโครงการสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 7 โครงการ และนักศึกษาปริญญาโท จํานวน
2 โครงการ แยกออกประเภทตาง ๆ ดังนี้
 กิจกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค
- โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต
- โครงการปรับบุคลิกนักศึกษาชั้นปที่ 1
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- โครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการปลูกปาชายเลน
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการธรรมะกับการดําเนินชีวิต
- โครงการทําบุญคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่สง เสริมศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการไหวครูคณะวิทยาการจัดการ
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 โครงการสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางทีมการตลาดสู
ประชาคมอาเซียน
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิตศึกษาและการทํางานเปนทีม
3) คณะมี ก ารติด ตามและมีก ารประเมิน ผลการจัด กิ จ กรรมของนัก ศึก ษาผ า น
โครงการตาง ๆ โดยประเมินผลจากความพึงพอใจการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจเปนตัววัดผลการดําเนินโครงการ ซึ่งในแตละโครงการจะมีผลสรุปการ
ดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมไวในรูปเลมสรุปผลของการจัดการจัดกิจกรรม
2.1.5 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
ในภาพรวมอยูที่ 4.58 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 91.60 ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังนี้
1) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.58 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของ
คะแนน 91.60 โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพสูง ที่สุด รองลงมา ไดแก ดานทัก ษะความสัมพันธร ะหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ
ตามลําดั บ เมื่อนํา ผลการสํ ารวจความพึง พอใจของผู ใชบัณฑิต มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ (รอยละ 91.60)
2) ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูที่ 4.24 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
84.60 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลัก
ดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลัก คือ ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา
มีความพึงพอใจในอาจารยผูสอนสูงที่สุดรองลงมา ไดแก สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน สื่อ/เอกสาร
และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามลําดับ
ผลการสํารวจความพึง พอใจของผูใชบั ณฑิต ประจําปก ารศึ ก ษา 2554 โดยใช
โปรแกรมออนไลน ปก ารศึก ษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ มีก ารสํารวจคุณภาพของบั ณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ ปริ ญ ญาโท
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบัน
กําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน แตละดานดังนี้
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ตารางที่ 3.59 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.61
4.67
2. ดานความรู
4.49
4.53
3. ดานทักษะทางปญญา
4.49
4.62
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.60
4.68
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
4.44
4.65
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาเฉลี่ยทุกดาน
4.53
4.63
โดยภาพรวม
4.58
จากผลสรุ ป คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
ปการศึกษา 2554 โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 (S.D. = 0.28)
จากผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2/2554 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารยรายวิชาที่ทาน
ไดศึกษา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 4.29 (S.D. = 0.77)
อยูในระดับมากที่สุด และการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา
มีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.26 (S.D. = 0.77) อยูในระดับมากที่สุด สรุปโดยภาพรวม ปการศึกษา 2/2554
พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.77) อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.50
จากผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ปการศึกษา 1/2555 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารยรายวิชาที่ทาน
ไดศึกษา ผูเ รียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.77)
อยูในระดับมากที่สุด และการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา
มีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.09 (S.D. = 1.67) อยูในระดับมาก สรุปโดยภาพรวม ปการศึกษา 1/2555
พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.19 (S.D. = 1.22) อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.00
จากผลสรุปการประเมิ นความพึ งพอใจของผูเรี ยนที่ มีต อคุ ณภาพการจั ดการเรี ยนการสอน
ในภาพรวม ปการศึกษา 2/2554 และ 1/2555 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยรายวิชาที่ทานไดศึกษา ผูเรียนมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.24 (S.D. = 1.00) อยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 84.60
2.1.6 นักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยที่มีผลงานดานวิช าการ วิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม
คณะไดสงเสริมใหอาจารยบุคลากรและนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปน
ที่ประจักษแกสังคม โดยการเปดโอกาสใหสงผลงานเขารวมประกวดกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และหนวยงานภายนอก ตั้งแตในระดับหนวยงานระดับ
องคก ารไปจนถึง หนวยงานในระดับชาติ โดยมีอาจารยและนักศึก ษาของคณะวิทยาการไดรับรางวัล
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หลายประเภท ซึ่งเปนสรางความภาคภูมิใจ โดยมีนักศึกษาไดรับ รางวัลระดับประเทศจํานวน 8 คน
และอาจารย 1 คน
2.2 มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
คณะใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการ
การวิจัยของหนวยงานในมหาวิท ยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอดมา
มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเนื่อง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได
ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งทีเ่ ปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ
คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
2.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค ไดดําเนินการดังนี้
คณะมีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไก
บริ ห ารงานวิ จั ย และดํ า เนิ น การตามระบบที่ กํ า หนด โดยมี ร องคณบดี ฝ า ยวิ ช าการและวิ จั ย
เปนผูกํากับ ดูแลดานงานวิจัย และดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ มีระบบการบริหารและ
สนับ สนุ นงานวิจั ยที่ ป ระกอบด วย คณะกรรมการบริ ห ารงานวิจั ยคณะ มี ห น าที่ รว มกั นวางแผน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ
ตาง ๆ ดานการวิจัย มีคณะกรรมการอนุก รรมการพิจ ารณาทุนวิจัยประจําคณะ ทําหนาที่พิจารณา
กลั่น กรองงานวิ จัย โดยมี ก ารประชุม เพื่อ พิจ ารณาโครงการวิจัย ของอาจารย และมหาวิท ยาลั ย
มีคณะกรรมการพิจ ารณาทุนสนับ สนุน การวิจั ยของมหาวิท ยาลั ย มี คูมือการวิจัยของสถาบันวิจั ย
และพัฒนา คูมือการบริหารจัดการงานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ และจัดทําคูมือวิจัยของคณะ
โดยมีขั้นตอนการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนภายใน เกณฑการประเมิน และแบบเสนอโครงการวิจัย
มีร ะบบและกลไกบริห ารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบ รรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.2.2 การจัดทํา ระบบฐานขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ย วของกับ การบริหารงานวิจั ย
และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
คณะมี ฐ านข อ มู ล และสารสนเทศทางเว็ บ ไซต ข องคณะ เพื่ อ เผยแพร ง านวิ จั ย
สูสาธารณชน และมีการสังเคราะห วิเคราะหความรูจากงานวิจัยเผยแพร และมีจัดทําคูมือการวิจัยของ
คณะประกอบดวย ทิศทางการวิจัย นโยบาย ขั้นตอนการขอทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
การตีพิมพเผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ และมีการรวบรวมเอกสาร
ตํารา และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนผูรับ ผิดชอบในการนําผลการวิจัยไปใช
ใหเ กิดประโยชน มีก ารนําผลงานวิจัยของอาจารยไปใชใหเ กิดประโยชน และมีก ารรับ รองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกและชุมชน เชน มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนตําบล องคกร
ภาคธุรกิจ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

218

2.2.3 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาจารยคณะวิทยาการจัดการ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายในและภายนอก ดังนี้
ประเภทของงบประมาณอุดหนุนการวิจัย
จํานวนเงิน (บาท)
- งบประมาณแผนดิน
2,439,884
- งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของ
233,200
มหาวิทยาลัย
- งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม
2,673,084
หมายเหตุ : คณะมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2555 ทั้งหมด 54 คน
2.2.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย โดยใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย
และมหาวิทยาลัยไดกําหนดภาระงานดานวิจัยไวอยางชัดเจน โดยคณะมีคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัย
ใหคําแนะนําชวยเหลือนักวิจัย และมีพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อคอยชวยเหลืองานวิจัยของอาจารยที่ไดรับ ทุน
สนับสนุนงานวิจัย และใหความรูดานจรรยาบรรณนักวิจัยแกอาจารย และไดจัดทําโครงการประกาศ
เกียรติคุณนักวิจัย เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักวิจัยของคณะ และจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานงานวิจัย
2.2.5 คณะมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
คณะมีร ะบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเ คราะหและสังเคราะหความรูจ าก
งานวิ จั ย เพื่ อ ให เ ป น องค ค วามรู โดยมี ขั้ น ตอนการรวบรวม คั ด สรร วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห
มีคณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรครับผิดชอบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัย มีการประชุม เพื่อพิจารณางานวิจัย โดยมีฐานขอมูลงานวิจัยผานทาง
เว็บ ไซต คณะวิท ยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/research/home.html เพื่อ เผยแพร และ
ประชาสัม พันธง านวิจัยสูส าธารณชน โดยมีผลงานเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 3 เรื่อง
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และตีพิมพในวารสารระดับชาติ 3 เรื่อง
2.2.6 คณะมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ
คณะมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนผูรับผิดชอบในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชน มีการนําผลงานวิจัยของอาจารยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกและชุมชน คณะมีง านวิจัยที่นํา มาใชอันกอ ใหเ กิดประโยชนอยา งชัดเจนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 28 ผลงาน
2.3 มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
คณะไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ตามนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ดังนี้
2.3.1 คณะมีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการบริก ารวิชาการของคณะ ซึ่งรวมกับคณะในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ รวมทั้ง
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คณะยัง ไดปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานการใหบริการวิชาการแกสังคม
ผานระบบโครงการบริก ารวิชาการแกสังคมดานบริหารธุร กิจและสื่อสารมวลชน ซึ่งมหาวิท ยาลัย
กําหนดใหมีก ารวางแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน ผลเพื่อนําไปสูก ารปรับ ปรุง คุณภาพของ
การใหบ ริก ารใหบ รรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในคูมือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสัง คมของ
สํานักสง เสริม การเรียนรูและบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการจัดทําคูมือการดําเนินงานบริการวิชาการ
แกสังคม และแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิทยาการจัดการ
2.3.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 290,000 บาท
เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถิ่น ใหกับกลุมเปาหมาย
จํานวน 785 คน กลุมเปาหมายในการจัดฝกอบรม ไดแก ขาราชการ อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษา ศิษยเกา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
2.3.3 คณะได ใช ผ ลการสํ ารวจความต องการของชุ ม ชน หรื อภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน
หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง และการจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดเนน
ของสถาบั น จากสํ านักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) งานบริการทางวิชาการแก สังคม
ในแตละสาขาวิ ชาจะมี การให บริ การตามความตองการของชุมชน เพื่อใหผู รับบริการมีความพึงพอใจ
และตรงตามความตองการของผูรับบริการใหไดมากที่สุด จากผลการสํารวจความตองการแลวพบวามีความ
ตองการอบรมดานวิชาชีพ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดเก็บภาษี ซึ่งคณะไดนํามากําหนด
เป นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป โดยมี การดํ าเนิ นโครงการ เช น โครงการอบรมวิ ชาชี พงานประดิ ษ ฐ
จากดินไทย - ดินญี่ปุน “ชุดน้ําพริกปลาทู” โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอบรมความรูทางดานภาษี โครงการอบรมเพื่อสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
อบรมการจัดดอกไม
2.3.4 คณะไดดํา เนิน โครงการบริก ารวิ ชาการที่ บูร ณาการกับ การเรียนการเรีย นสอน
และการวิจัย คือ โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งบูรณาการกับ
การเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2554 ที่ระบุไวใน มคอ.3 ของวิชาการเงินธุรกิจ วิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ วิชาการบริหารการผลิต และวิชาเศรษฐศาสตรธุร กิจ และไดบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง
ประสิท ธิผ ลจากการนําหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาใชในการพัฒ นาชุม ชน และโครงการอบรมบัญ ชี
ครัวเรือน ซึ่งบูร ณาการกับ การเรียนการสอนที่ระบุไวใน มคอ.3 วิชาหลัก การบัญชี ภาคการศึกษา
ที่ 2/2554
2.3.5 คณะมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน กับองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลลําไทร องคการ
บริ หารส วนตํ าบลบึ งคํ าพร อย องค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลสวนพริ ก ไทย และเทศบาลเมื องท าโขลง
เปนการใหบริการทางวิชาการแกสงั คมโดยการใหความรูแกประชาชนในชุมชน เชน โครงการอบรมวิชาชีพ
งานประดิษฐจากดินไทย - ดินญี่ปุน “ชุดน้ําพริก ปลาทู” จัดใหกับประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลสวนพริกไทย โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดใหกับประชาชน
ทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย
2.3.6 คณะมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน ดําเนินโครงการอบรมการจัดดอกไม ในวันที่ 24 พ.ค. 2555
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ณ โดมวัดหัตถสารเกษตร ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่จัดใหกับประชาชน
ในชุมชน และไดจัดบันทึกเทปการสาธิตการจัดดอกไมรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนสื่อในการถายทอดความรู
ใหแกบุคลากรในคณะ และเผยแพรสูสาธารณชนโดยสงหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลคลองหา
อําเภอคลองหลวง จัง หวัดปทุมธานี ในการประชาสัม พันธใหแกประชาชนในทองถิ่นหรือผูที่ส นใจ
ไดคนควาและฝกปฏิบัติได ผานทางเว็บไซต www.youtube.com
2.3.7 คณะไดดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนรวม
ทั้งสิ้นจํานวน 11 โครงการ รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้นจํานวน 276,896 บาท คิดเปนรอยละ 95.48
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 785 คน
2.3.8 โครงการที่ ดํ า เนิ น การทั้ ง หมดได รั บ การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ โดยใช เ กณฑ ข อง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการใน 3 มิติ คือ
ตองมีการประเมินดานความรูความเขาใจ ประเมินความพึงพอใจ และประเมินการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555 มีทั้งหมด จํานวน
11 โครงการ โดยคาเฉลี่ยพบวา ผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจในเรื่องที่อบรมคิดเปนรอยละ
94.53 มีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 86.47 และผูเขารวมอบรมไดนําความรู
ไปใชคิดเปนรอยละ 91.99 ซึ่งผานตามเกณฑที่กําหนด
2.4 มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใหความสําคัญตอการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว ดังนี้
2.4.1 บูรณาการงานกับการเรียนการสอน ดังนี้
1) โครงการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมวิถี ชี วิ ต ชุ ม ชนแม น้ํ าท า จี น บู ร ณาการกับ รายวิ ช า
จริยธรรมทางธุรกิจของคณะวิทยาการจัดการ
2) โครงการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนตลาดคลองสวนร อ ยป จั ง หวั ด
สมุทรปราการ และตลาดสามชุก จัง หวัดสุพรรณบุรี บูร ณาการกับรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจของ
คณะวิทยาการจัดการ
2.4.2 บูรณาการกับการบริการวิชาการ
คณะไดมีการกําหนดกิจ กรรมและโครงการที่เ ปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการ
ทําบุญคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ลานวัฒนธรรม 1 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุมอาคารนิเทศศาสตร โครงการธรรมะกับการดําเนิน
ชีวิต วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
โครงการไหวครูคณะวิทยาการจัดการ คานิยมความเปนไทย เชน โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา มหาราชา วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2555 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม 2
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2.5 มิติที่ 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานในการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย
2.5.1 การบริหารดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
คณะไดดําเนินการบริห ารจัดการดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับ ดังนี้
1) คณะควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะมีการกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ คณะมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติงานใหแกผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น โดยกําหนดหนาที่รับผิดชอบตั้งแตระดับผูบริหารตลอดจน
บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน โดยมีคําสั่งและหนาที่รับผิดชอบตาง ๆ
3) คณะพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ
4) คณะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ กระบวนการทํางานให
สอดรั บ กั บ ระบบบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ต ามแนวทางการเรี ย นรู จ ากการปฏิ บัติ โดยการมี ส ว นร ว ม
ทุกภาคสวน
2.5.2 ดานบริหารจัดการงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณคณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยและไดมีการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงานและควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
เงิ น งบประมาณแผ น ดิ น 3,308,044 บาท งบประมาณรายได (งบ กศ.ปช.) 3,248,615 บาท
และ (งบ บ.กศ.) 25,000 บาท รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานบริหารจัดการทั้งสิ้น 7,161,200 บาท
คณะไดมีการจัดสรรงบประมาณลงสูห นวยงานในระดับคณะ หนวยงานตางๆ เพื่อใช
ในการดําเนินการภารกิจของหนวยงาน โดยไดจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของสังคม มีโครงการ
หลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการหลัก (27 กิจกรรม) งบประมาณจัดสรรสําหรับการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 1,820,539 บาท
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพนัก ศึกษาใหส อดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 2 โครงการ (19 กิจกรรม) งบประมาณจัดสรร
สําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 1,137,000 บาท
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริม สรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยทั้ง ในศาสตร
เดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการ
(7 กิ จ กรรม) งบประมาณจั ด สรรสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานยุ ท ธศาสตร จํ า นวน 735,000 บาท
(รวมงบประมาณกองทุนวิจัย 580,000 บาท) โดยใชงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 4 ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของสังคม มีโครงการหลัก
ที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 1 โครงการ (17 กิจกรรม) งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร จํานวน 515,000 บาท

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

222

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีโครงการหลักที่อยู
ภายใตยุท ธศาสตร จํานวน 1 โครงการ (13 กิจ กรรม) งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร จํานวน 2,924,120.00 บาท
ยุทธศาสตรที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร
จํานวน 1 โครงการ (1 กิจกรรม) งบประมาณจัดสรรสําหรับ การดําเนินงานยุท ธศาสตร จํานวน
30,000.00 บาท
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของสังคม
คณะไดสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกในการสรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติง านตามภารกิจเชิงบูร ณาการ ใหเ ปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนด
โครงการในการดําเนินงาน จํานวน 27 กิจกรรม งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร
จํานวน 1,820,539 บาท ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.60
ตารางที่ 3.60 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวนโครงการ/ จํานวนโครงการ
จํานวน
การดําเนินการ
กิจกรรม
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
27
27
1,820,539
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้น
27
1,820,539
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
100
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตาง ๆ ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร
จํานวน 27 กิจกรรม (ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 27 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 โดยใชงบประมาณ
ในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 1,820,539 บาท คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
คณะไดเ พิ่ม โอกาสในการเขาศึก ษาและพัฒ นานัก ศึก ษาใหเ ปนบัณฑิตที่มีศัก ยภาพสูง สุด
ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 19 กิจกรรม
งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 1,137,000 บาท ผลการดําเนินงานตาม
ตารางที่ 3.61
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ตารางที่ 3.61 ผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน
จํานวนโครงการ
จํานวน
การดําเนินการ
โครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
19
17
1,137,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้น
17
1,137,000
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
89.47
100
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตาง ๆ ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร
โดยกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 19 กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน
17 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.47 ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 1,137,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริ มสรา งความเขม แข็ งทางวิ ช าการและการวิ จัย ทั้ งในศาสตรเ ดีย วกันและ
การบูรณาการระหวางศาสตร
คณะไดพัฒนางานวิจัย ใหเ ปนไปตามพันธกิจของมหาวิท ยาลัย โดยไดกําหนดโครงการ
ในการดําเนินงาน จํานวน 7 กิจกรรม จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน
735,000.00 บาท ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.62
ตารางที่ 3.62 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน
จํานวนโครงการ
จํานวน
การดําเนินการ
โครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
7
7
155,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้น
7
155,000
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
100
หมายเหตุ : คณะได รั บ งบสนั บสนุ นงานวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย จํ านวน 580,000 บาท (ตั ด ยอดที่ กองทุ นวิ จั ย )
มี ผู ไ ด รั บ การอนุ มั ติ ทุ นวิ จั ย จํ านวน 283,500 บาท คิ ดเป นร อยละ 48.87 แต ไม ไ ด ตั ด ยอดที่ ค ณะให ไปตั ดยอด
ที่สํานักงานวิจัย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตางๆ ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร
โดยกํ า หนดโครงการในการดํ า เนิ น งาน จํ า นวน 7 กิ จ กรรม ผลการดํ าเนิน งานบรรลุ เ ป า หมาย
จํานวน 7 กิจกรรม ใชงบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 438,500 บาท คิดเปนรอยละ 59.66
(สวนของคณะ 155,000 บาท และตัดยอดที่สํานักงานวิจัย จํานวนเงิน 283,500 บาท)
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ยุทธศาสตรที่ 4 ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของสังคม
คณะไดพัฒ นาเปนแหลง เรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุม ชน ทองถิ่น
ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 17 กิจกรรม
งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุท ธศาสตร จํานวน 515,000 บาท ผลการดําเนินงาน
ตามตารางที่ 3.63
ตารางที่ 3.63 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวนโครงการ
จํานวน
การดําเนินการ
จํานวนโครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
17
17
515,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้น
17
500,031
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
96.51
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตางๆ ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร
โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 17 กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุเ ปาหมาย
จํานวน 17 กิจกรรม ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 500,031 บาท คิดเปนรอยละ 96.51
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาคณะใหเปนองคก ารสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล
และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการ
ดําเนินงาน จํานวน 13 กิจ กรรม งบประมาณจัดสรรสําหรับ การดําเนินงานยุท ธศาสตร จํานวน
2,924,120 บาท ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.64
ตารางที่ 3.64 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
การดําเนินการ
โครงการที่
โครงการ
งบประมาณ
สําเร็จ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
13
13
2,924,120
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้น
13
2,924,120
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
100
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตาง ๆ ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร
โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 13 กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน
13 กิจกรรม ใชงบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 2,924,120 บาท คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตรที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมีการจัดโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร จํานวน 30,000 บาท ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.65
ตารางที่ 3.65 สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
ของคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน
จํานวนโครงการ
จํานวน
การดําเนินการ
โครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
2
2
30,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้น
2
13,010
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
43.37
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตาง ๆ ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร
โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 2 กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน
2 กิจกรรม ใชงบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 13,010 บาท คิดเปนรอยละ 43.37
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร โดยใหหนวยงาน
ไดมีการกําหนดโครงการกิจกรรม ทีจะดําเนินงานเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ ตามกรอบงบประมาณที่ได
รับการจัดสรร จะเห็นไดจากตารางการเปรียบเทียบงบประมาณ ของป พ.ศ. 2554 และในป พ.ศ. 2555
ผลการเบิกจายงบประมาณในป พ.ศ. 2555 มีการเบิกจายนอยกวาป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปน
ผลมาจากตอนตนปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย ประสบกับอุทกภัยที่รุนแรง กอให เกิดความ
เสี ย หายเป น วงกวา ง ส ง ผลใหม หาวิ ท ยาลั ยต อ งป ด การดํา เนิน งานนาน 2 เดื อน หลั ง จากน้ํา ลด
มหาวิทยาลัยก็มีการฟนฟูมหาวิทยาลัยโดยไดใชงบประมาณทั้งในสวนของเงินรายไดและเงินงบประมาณ
แผนดิน
ดังนั้น ในสวนของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ในป พ.ศ. 2555 จึงไดรับผลกระทบ
เปนอยางยิ่ง อันเนื่องมาจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรรม บางอยางไมส ามารถดําเนินการได
หรือลาชากวาที่ไดวางแผนการทํางานไว
2.5.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการความรวมมือ
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กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในการอบรมหลักสูตรยะยะสั้นสําหรับบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนตน และจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรุป ผลความสําเร็จ ของการดําเนินโครงการ/กิจ กรรมตามแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปาหมายการดําเนินการจํานวน 8 กิ จกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 7 กิจ กรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 กิจกรรม ระดับความสําเร็จ ของการดําเนินการคือ
รอยละ 87.50 ของคาเปาหมาย
สรุปผลการดําเนินการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนเทคนิควิธีการสอน
ที่เ นน ผูเ รีย นเปน สํา คัญ เปา หมายอยา งน อย 1 โครงการ ดํ าเนิ นการจํา นวน 1 โครงการ ระดั บ
ความสําเร็จของการดําเนินการ คือ รอยละ 100 ของคาเปาหมาย บรรลุเปาหมาย
สรุปผลการดําเนินการโครงการฝกอบรมดานความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการ
เปาหมายอยางนอย 1 โครงการ ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
คือ รอยละ 100 ของคาเปาหมาย บรรลุเปาหมาย
สรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมดานการจัดการความรูหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู เปาหมายอยางนอย 1 โครงการ ดานงานวิจัย จํานวน 1 โครงการ ดานการผลิตบัณฑิต จํานวน
1 โครงการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการคือ รอยละ 100 ของคาเปาหมาย บรรลุเปาหมาย
สรุปผลการดําเนินการจัดสงอาจารยประจําไปฝกอบรมและสัมมนา ประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ (ทั้งที่หนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) เปาหมายจํานวน
อาจารย(โดยไมนับซ้ํา) 30 ราย ผลดําเนินการจํานวน 58 ราย ระดับความสําเร็จของการดําเนินการคือ
รอยละ 100 ของคาเปาหมาย บรรลุเปาหมาย
สรุปผลการจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนไปฝกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ
(ทั้งที่หนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) เปาหมายบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 10 ราย (โดยไมนับซ้ํา)
ผลการดําเนินการจํานวน 15 ราย ระดับ ความสําเร็ จ ของการดําเนินการ คือ รอยละ 100 ของคา
เปาหมาย บรรลุเปาหมาย
2.6 มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สวนหนึ่งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
2.6.1 การจัดทําโครงการตาง ๆ
1) โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สําหรับบุคลากร
ทางการศึกษา วันที่ 2 - 3 เมษายน 2555 ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 82.60
ผานตามเกณฑที่กําหนด
2) โครงการอบรมและฝกปฏิบัติการจัดดอกไม วันที่ 23 มีนาคม 2555 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 81.84 ผานตามเกณฑที่กําหนด
3) โครงการอบรมและฝกปฏิบัติศิล ปะการตกแตงผ าบนโตะ วันที่ 27 มีนาคม
2555 ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 82.24 ผานตามเกณฑที่กําหนด
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4) โครงการอบรมผูนําเพื่องานนันทนาการ วั นที่ 28 มีนาคม 2555 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 81.84 ผานตามเกณฑที่กําหนด
5) โครงการพัฒ นาวิชาชีพครู วันที่ 30 เมษายน 2555 ผลสํารวจความพึงพอใจ
ในการอบรมคิดเปนรอยละ 89.80 ผานตามเกณฑที่กําหนด
6) โครงการพัฒนาครู (ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) วันที่ 2
และ 4 เมษายน 2555 ผลสํารวจความพึง พอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 83.53 ผานตามเกณฑ
ที่กําหนด
ตารางที่ 3.66 โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

1. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา

2-3
เม.ย.
2555

รร.วัดราษฎร
ศริทธาราม
อบต.
บึงคําพรอย
และศูนยให
การศึกษา
นานาชาติ
สิรินธร
จ.เพชรบุรี
คณะวิทยาการ
จัดการ

2. โครงการอบรมและ 23 มี.ค.
ฝกปฏิบัติการจัด
2555
ดอกไม
3. โครงการอบรมและ 27 มี.ค.
ฝกปฏิบัติศิลปะการ
2555
ตกแตงผาบนโตะ
4. โครงการอบรมผูนํา 28 มี.ค.
เพื่องานนันทนาการ
2555
5. โครงการพัฒนา
30
วิชาชีพครู
เม.ย.
2555
6. โครงการพัฒนาครู
2,4
(ศึกษาดูงานโครงการ
เม.ย.
อันเนื่องมาจาก
2555
พระราชดําริ)

กลุม จํานวน รอยละความสําเร็จของ สรุปความ
เปา
ผูรวม
โครงการ
สําเร็จของ
หมาย/ โครงการ ความ ความ การนํา โครงการ
จํานวน
รู
พึง
ไปใช
พอใจ
60
60 93.00 82.60 100 ผานเกณฑ
ที่กําหนด

30

30

100

81.84

100

ผานเกณฑ
ที่กําหนด

คณะวิทยาการ
จัดการ

50

50

95.00

82.24

100

ผานเกณฑ
ที่กําหนด

รร.หอวัง
จ.ปทุมธานี
รร.เทศบาล
ทาโขลง

80

80

93.00

81.84

150

130

91.00

89.80

93.75 ผานเกณฑ
ที่กําหนด
85.60 ผานเกณฑ
ที่กําหนด

125

125

92.00

83.53

โครงการวิจัย
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ย
จ.เพชรบุรี

75.80 ผานเกณฑ
ที่กําหนด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.7 มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแกคณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 40,000 บาท และคณะไดจัดใหมีโ ครงการฝก อบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒ นาตาม
แนวพระราชดําริ มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก
ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในโอกาสตาง ๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการ
พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ นอกจากนี้ยังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การ
ดําเนินงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่
กําหนดไวในวิสัยทัศน ดานเอกลักษณของมหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันที่ 29 - 30 มีนาคม
2555 ซึ่ ง จัด ใหกั บ ประชาชนทั่ว ไปในเขตองค ก ารบริ ห ารสว นตํา บลบึ ง คํ าพร อย จํ า นวน 60 คน
ใชงบประมาณจํานวน 40,000 บาท ณ องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทุมธานี และ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา
และได บูร ณาการโครงการนี้ เขา กั บ การเรี ยนในวิ ชาการเงิน ธุ ร กิ จ และวิ ชาจริย ธรรมทางธุร กิ จ
ในภาคการศึกษา 1/2555
ตารางที่ 3.67 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

สถานที่

1. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

29-30
มี.ค.
55

อบต.บึงคํา
พรอย และ
ศึกษาดูงาน
ศูนยศึกษาฯ
เขาหินซอน
จ.ฉะเชิงเทรา

กลุมเปา จํานวน รอยละความสําเร็จของ
หมาย/ ผูร วม
โครงการ
จํานวน โครงการ ความ ความ การ
รู
พึง
นําไป
พอใจ
ใช
60
60
87.50 81.60 100

สรุป
ความ
สําเร็จ
ของ
โครงการ
ผาน
เกณฑที่
กําหนด

จากการที่คณะวิทยาการจัดการ ไดสง บุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของสํ า นั ก ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละ
บริการวิชาการ รุนที่ 7
คณะวิ ท ยาการจั ด การได ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนิน
ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะไดนําความรู แนวปฏิบัติ และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ ไดรั บ จาการเข ารว มโครงการของสํานัก สง เสริม การเรี ยนรูแ ละบริก ารวิชาการ (สสร.) แลวนั้ น
มาถายทอดสูบุคลากรในคณะ และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตของบุคลากร
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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จากที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) ไดจัดประกวดโครงการตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท นั้น ในสวนของคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย
และสงเขาประกวด โดยไดรับรางวัลอันดับสอง
เมื่อถายทอดทฤษฎีป ฏิบัติหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ คณะได
ดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย บุคลากรของคณะไดปลูกพืชผักสวนครัวที่บานและบริเวณ
ดานหลังอาคาร 1 และ 2 เพื่อไวรับประทาน แจกจายใหกับบุคลากร ทําใหเกิดการประหยัดคาใชจาย
ในการประกอบอาหารในแตล ะวัน ทั้ง ยัง เกิดการพึง พาอาศัย แบงปนซึ่งกันและกั นของคนในชุมชน
เดี ย วกั น และเกิ ด รายได อี ก ส ว นหนึ่ ง ด ว ย ในส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ได บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค
ในการจัดโครงการอบรมตาง ๆ ใหแกบุคลากรในการนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสะทอนถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยดวย
2.8 มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
คณะไดจัดทําโครงการบริการวิชาการในเขตพื้นองคการบริหารสวนตําบลที่คณะไดทําความ
รวมมือดานบริก ารวิชาการ และความรวมมือเครือขายการสง เสริม สนับ สนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดแก โครงการอบรม
วิชาชีพงานประดิษฐจากดินไทย - ดินญี่ปุน “ชุดน้ําพริกปลาทู” จัดใหกับประชาชนทั่วไปในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสวนพริกไทย โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดใหกับ
ประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย และไดสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา
กิจ กรรมรว มกั น คื อ โครงการปลูก ปาชายเลน โดย คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ รวมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพื่อใหบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
3 โครงการ โดยจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 110,000 บาท ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 110,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100 ของเงินงบประมาณที่จัดสรร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 3.68 โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะวิทยาการจัดการ
ขอตกลงความรวมมือทาง
วันที่
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ผลการ
(MOU)
ลงนามความ
ดําเนินงาน
รวมมือ
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
การใหบริการทางวิชาการ
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และ
องคการบริหารสวนตําบลบึงคํา
พรอย, องคการบริหารสวนตําบล
สวนพริกไทย

10 พ.ค. 2554 1. โครงการอบรมวิชาชีพงานประดิษฐ
จากดินไทย - ดินญี่ปุน “ชุดน้ําพริก
ปลาทู” จัดใหกับประชาชนทั่วไปใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสวน
พริกไทย วันที่ 1 มีนาคม 2555
2. โครงการอบรมและศึกษาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดใหกับ
ประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบึงคําพรอย วันที่ 29-30
มีนาคม 2555

สําเร็จรอยละ 100
ของกิจกรรมที่
ดําเนินการตามแผน
ปฏิบัติการ คณะ
วิทยาการจัดการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

2. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะวิชา
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวลไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3. เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ระหวาง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

13 ก.ย. 2554

โครงการปลูกปาชายเลน จัดใหกับ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วันที่ 22-23
มีนาคม 2555

สําเร็จรอยละ 100
ของกิจกรรมที่
ดําเนินการตามแผน
ปฏิบัติการ คณะ
วิทยาการจัดการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

25 มี.ค. 2554

เขารวมโครงการบรรยายกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรูสูการประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 16 มี.ค.2556
ณ หอง Convention 1
ชั้น 4 อาคาร 40 ป ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สําเร็จ
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ตารางที่ 3.68 (ตอ)
ขอตกลงความรวมมือทาง
(MOU)
4. เครือขายสงเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพของนิสิต
นักศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย
เกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณฯ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

วันที่
ลงนามความ
รวมมือ

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผลการ
ดําเนินงาน

25 มี.ค. 2554

เขารวมโครงการบรรยายกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรูสูการประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 16 มี.ค.2556
ณ หอง Convention 1
ชั้น 4 อาคาร 40 ป ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สําเร็จ

3. การประเมินผลงาน
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 33 คน หรือรอยละ 61.11
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยดานการเรียน
การสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรคระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72) คะแนน
เฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.63) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและ
บุค ลากรทางการศึ ก ษาระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.95) คะแนนเฉลี่ ย ดา นการสืบ สานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96) คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80)

4. การประเมินผลการบริหารจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
43 คน หรือรอยละ 67.19 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5
ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ดานการ
บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ดานการ
บริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.22) ดานการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42)
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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5. สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะวิท ยาการจัดการอยูในระดับ ดี มาก โดยมีคาคะแนน
เทากับ 4.62 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ 4.80 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม
3.79 ซึ่ งสรุ ป ได ดั งตารางที่ 3.69 และการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดทั้ ง 8 มิ ติ แสดงดั ง
ตารางที่ 3.70
ตารางที่ 3.69 คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักของคณะวิทยาการจัดการ
คาถวงน้ําหนัก
คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ตัวชี้วัด 8 มิติ
90
4.80
จากแบบสอบถาม
10
3.79
รวม
100
4.69
ตารางที่ 3.70 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น
มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน ป
การศึกษาทีประเมิน
5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน

7.5
7.5
5

4.54
5.00
รอยละ 56.33

4.54
5.00
2.00

10

5.00

5.00

5
5

5.00
รอยละ
100

5.00
5.00

5

5.00

5.00

2

รอยละ
88.24
5.00
5.00
5.00
4.00

5.00

2
2
2
2

5.00
5.00
5.00
4.00
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ตารางที่ 3.70 (ตอ)
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
ผลรวมคะแนน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

10

รอยละ
87.50

5.00

7.5

รอยละ
100
รอยละ
100

5.00

7.5

10

90

รอยละ
100

คาคะแนน

5.00

5.00

4.80

การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
จุดเดน
1) การบริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมมี ค วามสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ทุ ก มิ ติ และสอดคล อ งกั บ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของแผนอยางเปนระบบ
3) มีการบูรณางานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
4) มีก ารบริห ารจัดสรรงบประมาณตามยุท ธศาสตรอยางเหมาะสม และมีป ระสิท ธิผ ล
สามารถดําเนินงานไดครบถวนตามเปาหมาย และมีประสิทธิภาพในการใชงบประมาณเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
5) มีความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ อยางสม่ําเสมอ
6) ใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
7) คณบดีมีความเปนผูนําสูง และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ขอเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ มคอ. อยางครบถวน เนื่องจากยังมีอีก 7 หลักสูตร
จากทั้งหมด 11 หลักสูตรที่ยังไมเปนไปตามกรอบ มคอ.
2) ดําเนินการพัฒ นาและเตรียมความพรอมคณะและบุคลากรสู ป ระชาคมอาเซียนใหมี
ความชัดเจน
3) การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของคณะ
4) เพิ่มจํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบ ทบาทหนาที่ ในการจัด การศึ ก ษาด านวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีม าอยางตอเนื่องตั้ง แตเ ริ่ม กอตั้ง เปนโรงเรียนฝก หัดครูเ พชรบุรีวิท ยาลงกรณ เมื่อป
พ.ศ. 2475 โดยคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีมีฐานะเปนหมวดวิชาวิท ยาศาสตรในวิทยาลัยครู
เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ และเมื่ อ ป พ.ศ. 2513 ได จั ด การศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร ตั้ ง แต ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ตอมาในป พ.ศ. 2520 หมวดวิชาวิทยาศาสตรไดเปลี่ยนฐานะเปนคณะวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตามขอบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ไดรวมหมวดวิชาตางๆที่มีอยูเ ดิม
เขาไวดวยกัน ไดแก หมวดวิชาวิทยาศาสตร หมวดวิชาคณิตศาสตร หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร หมวดวิชาหัตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร โครงสรางการบริหาร
มีหัวหนาคณะเปนหัวหนาหนวยงาน สวนภายในคณะประกอบดวยภาควิชาซึ่ง บริห ารโดยหัวหนา
ภาควิชา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาไดแก ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี
ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชา สุขศึกษา และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการศึกษา
โดยผลิต บัณฑิตครูวิท ยาศาสตร และคณิ ตศาสตรในระดับ ประกาศนีย บัตรวิช าการศึ ก ษา (ป.กศ.)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
ในป พ.ศ. 2523 ไดยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
แตยังคงจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
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ตอมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามสถาบันราชภัฏแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงใชนามวา สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
และในป พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏไดปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เป น คณะวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และผู บ ริห ารคณะเปลี่ ยนจากตํ า แหน ง หั ว หนา คณะวิ ช า
เปนตําแหนงคณบดี
ในป พ.ศ. 2540 การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเปนการบริหารแบบ
โปรแกรมวิชา
ต อ มาได มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พุ ท ธศั ก ราช 2547
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เปนผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ
ใน พระบรมราชูปถัมภ เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี และในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ไดเปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเปน
การบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเปนผูบริหาร
จัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชาจวบจนถึงปจจุบัน
1.1 รายชื่อผูบริหาร
อาจารย ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ
อาจารยสุรางค พรมสุวรรณ
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข
อาจารยไชย มีหนองหวา
อาจารยอรุณี คําแผนไชย
อาจารยนสิ า พักตรวิไล
นางวารุณี จันทพึ่ง
ผศ.สุทธิพร สุภาวิวัง
อาจารย ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต
อาจารยดรุณี หันวิสัย
อาจารยอรุณี คําแผนไชย
อาจารยไพรินทร มีศรี
ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง
อาจารยณัฐกานต ทองพันธุพาน
อาจารยประเสริฐ เหลาบุศณอนันต
ผศ.อารีย สงวนชื่อ
ผศ.ดร.สําเนียง อภิสันติยาคม
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข
ผศ.วรายุทธ อัครพัฒนพงษ

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยคณบดี
ผูชวยคณบดี
หัวหนาสํานักงานคณบดี
ประธานหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต
ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัย
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หัวหนาสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
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1.2 ปรัชญา
วิทยาศาสตรกาวล้ํา คุณธรรมเดน เนนการพัฒนา ดวยภูมิปญญาและเทคโนโลยี
1.3 วิสัยทัศน
มุงผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สนองความตองการของทองถิ่น
และสังคม
1.4 พันธกิจ
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7
และสอดคลองกับภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงไดกําหนดพันธกิจดังนี้
(1) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม สํ า นึ ก ในความเป น ไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น
ต อ ท อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช ว ยให ค นในท อ งถิ่ น รู เ ท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง
(2) ศึก ษา วิจัย แสวงหาความจริง เพื่อ มุง สูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ
ภูมิปญ ญาทองถิ่น ภูมิปญ ญาไทยและภูมิปญญาสากล สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของคณะเพื่อพัฒนาทองถิ่น
(3) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ า นและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
และเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
(4) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นของชาติ
(5) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูล กันระหวางมหาวิท ยาลัย ชุมชน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.5 ขอมูลพื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน ซึ่งมีตําแหนงทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 2 คน ผูชวยศาสตราจารย 14 คน อาจารย 53 คน
และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 30 คน
ในปการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
และภาคพิเศษ ในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
วิท ยาศาสตรค วามปลอดภัย สาขาวิช าคณิ ตศาสตร ป ระยุก ต สาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร สิ่ง แวดล อ ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยมีห ลัก สูตร
ที่ไมไดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2555 จํานวน 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
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คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และมีการสอน
ในระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ในปงบประมาณ 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินภารกิจ
จํานวน 7,485,351 บาท โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 3,729,521 บาท งบประมาณ
ที่เ ปนเงินรายได จํานวน 3,755,830 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุม ผลผลิต
และประเภทงบประมาณ

2. ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมกี ารดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แยกตามมิติ
ไดเปน 8 มิติ ดังนี้
2.1 มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
2.1.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มีก ารจัดการเรียนการสอนประจําปการศึก ษา
2555 จํานวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จัดทั้งภาคปกติ ระดับปริญญาตรีจํานวน 997 คน ปริญญาโทจํานวน
8 คน รวมทั้งสิ้น 1,005 คน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีจํานวน 162 คน ปริญญาโท 24 คน รวมทั้งสิ้น
186 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,191 คน
2.1.2 ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร
1) คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยคณะไดดําเนินการ
ตามระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในคูมือการ
พัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2553
2) มีก ารกํ าหนดเปาหมายการผลิต บัณฑิตทุ ก หลัก สูตรในแผนการผลิ ตบัณฑิ ต
และในแตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง
หนึ่งวาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม
3) มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับ ปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑม าตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยมีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง /พัฒนา
หลักสูตรระยะ 5 ป
4) มีก ารศึ ก ษาสภาวการณก ารมีง านทํ าของบัณฑิ ตระดั บ ปริ ญ ญาตรีโ ดยใชวิ ธี
ประเมินดวยโปรแกรมสํารวจขอมูลออนไลน พบวามีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 87.50
ในปการศึกษา 2555 คณะไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. จํานวน
7 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
และสาขาวิชาวิท ยาศาสตรศึก ษา และพัฒ นาหลัก สูตรใหม ก รอบ มคอ. จํานวน 1 หลัก สูตร คื อ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
คณะดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษาหลายวิธีไดแก
- วิธีรับ ตรงสําหรับนักเรียน/นักศึก ษาทั่วไป และนักเรียนที่มีผลการการเรียนดี
หรือมีความสามารถพิเศษที่มีความประสงคจะขอรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ 1 และวไลยอลงกรณ 2
- วิธีการคัดเลือกจากระบบกลาง
- การรับนักเรียนทุนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จัง หวัดชายแดน
ภาคใต
ในการประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ นั ก เรี ย นเข า ศึ ก ษาต อ นั้ น คณะร ว มกั บ งาน
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม Road show เพื่อใหนักเรียนกลุมเปาหมายทั้งใน
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละต า งจั ง หวั ด ที่ มี นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น อาศั ย อยู ไ ด รู จั ก ภาพลั ก ษณ ข องคณะและ
มหาวิทยาลัยรวมทั้ง มีก ารรับ สมัครนักศึกษาดวย คณะเขารวมกิจ กรรมอื่นทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิท ยาลัย ในการประชาสัม พันธ ห ลัก สูตรที่เ ป ดสอน เชนการจั ดนิท รรศการวิท ยาศาสตร และ
ประชาสัมพันธคณะในงานสัป ดาหวิทยาศาสตรแหง ชาติป ระจําป 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาไบเทค
บางนา การประชาสัม พันธร ะหวางการจัดกิจ กรรมการให บ ริก ารทางวิชาการของหลัก สูตรตางๆ
นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการพี่ชวนนอง เปนตน
2.1.4 การส ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค
คณะมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
และดําเนินการจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒนาคุณลัก ษณะบัณฑิตและอัตลักษณของคณะ โดยกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรมทั้งที่สอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังนี้
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดมีความรูและประสบการณในสาขา
วิชาชีพอยางกวางขวางและสอดคลองกับสถานการณจริง โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู
กับ นัก ศึ ก ษาและจัด การวั ดผลที่ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู และจัดระบบกลไกในการส ง เสริ ม
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
2) จัดโครงการพัฒนานักศึกษาทีส่ งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทงั้ 5 ดาน ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก
- คณะจัดโครงการเครือขาย 9 ราชภัฏรวมใจฟนฟูไทยหลังน้ําทวม วันที่
21 มกราคม 2555 ณ สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
- คณะจั ด โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
- คณะจัดโครงการสง เสริม และสืบทอดความเปนไทย วันที่ 21 มีนาคม
2555 ณ วัดสนามไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
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- คณะจัดโครงการวิทยศิษยมีครู วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม
วไลยอลงกรณ
- หลักสูตรคหกรรมศาสตรจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมทําบุญขึ้นปใหม
วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ อาคารคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- หลั ก สู ตรเทคโนโลยี ชี วภาพจั ดโครงการจิ ต อาสาอนุ รั ก ษ ท รั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันที่ 10 - 11 เมษายน 2555 ณ ศูนยกิจกรรมวิทยาศาสตรทางทะเลและ
การอนุรักษ จ.ชลบุรี
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และฝกปฏิบัติธรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดพระยายัง จ.ปทุมธานี
- หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศจั ด โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตาม
อัตลักษณ วันที่ 2 เมษายน 2555 ณ หองบอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ณ วัดพระยายัง จ.ปทุมธานี
- หลั ก สู ต รวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร จั ด โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตาม
อัตลักษณ วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ หองบอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรสิ่ ง แวดลอ ม วั นที่ 26 กุม ภาพั น ธ 2555 ณ วั ด สนามไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- หลัก สูตรวิทยาศาสตรสิ่ง แวดลอมจัดกิจ กรรม “รดน้ําขอพรผูอาวุโ ส
วันปใหมไทย” วันที่ 1 เมษายน 2555 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
(2) ดานความรู ไดแก
- คณะจั ดโครงการอบรมประกัน คุ ณภาพแก นั ก ศึ ก ษา วั นที่ 14 - 28
มีนาคม 2555 ณ หองประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 10 เมษายน 2555 ณ หองประชุม
การเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา
วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ หองประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม
ราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
- คณะจัดโครงการปฐมนิเ ทศนัก ศึ ก ษาฝก ประสบการณวิชาชีพสหกิ จ
ศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- หลัก สูตรคณิตศาสตรป ระยุก ตจัดโครงการเขารวมกิจ กรรมวิชาการ
“งาน BOI FAIR 2011 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงอนาคต” วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ศูนยแสดง
สินคาอิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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- หลักสูตรคณิตศาสตรประยุกตจัดโครงการศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- หลัก สูตรคหกรรมศาสตรจัดโครงการอบรมการใชเ ทคโนโลยีในการ
สืบคน วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลัก สูตรเคมีอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรเครื่องสําอางจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน BOI FAIR 2011 “เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงอนาคต” วันที่ 18 มกราคม 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
- หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ชี ว ภาพจั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านในโรงงาน
อุตสาหกรรม วันที่ 22 กุม ภาพันธ 2555 ณ บริษัท คอสมอส จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา และวันที่
19 มีนาคม 2555 ณ สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมโปรแกรมสืบคนและ
ฐานขอมูลออนไลน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลัก สูตรวิท ยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการสัม มนาฝก ประสบการณ
วิชาชีพ วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ หอง 903 ชั้น 9 อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
- หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรค วามปลอดภั ยจั ดนั ก ศึ ก ษาเขา รับ การอบรม
หลักสูตรการสืบคนขอมูล วันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรความปลอดภัยจั ดโครงการศึก ษาดู ง านความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ บริษัท เดอะสยามเซรามิคกรุป อินดัสทรี่ส
จํากัด จ.สระบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริคแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จ.ปทุมธานี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการเขารวมกิจกรรมงาน
วิชาการ BOI FAIR 2011 วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
- หลัก สูตรวิท ยาศาสตรสิ่ง แวดลอ มจัดโครงการฝก ประสบการณดา น
สิ่งแวดลอมภาคสนาม วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่ง แวดลอมจัดโครงการฝกทักษะการถายทอด
ความรูใ นการสร างจิต สํา นึก ทางสิ่ ง แวดลอ ม วัน ที่ 9 มี นาคม 2555 ณ โรงเรีย นเสริ ม มิ ตรวิท ยา
จ. พระนครศรีอยุธยา
- หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรสิ่ ง แวดลอ มจัด โครงการพัฒ นาสื่ อ มัล ติ มีเ ดี ย
สิ่ง แวดล อม วัน ที่ 17 มี นาคม 2555 และ วัน ที่ 7 เมษายน 2555 ณ ห องปฏิบัติ ก ารสารสนเทศ
ภูมิศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นัก ศึก ษาหลัก สูตรวิท ยาศาสตรสิ่ง แวดลอม วันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ศูนยภาษา มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(3) ดานทักษะทางปญญา ไดแก
- คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา
วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ หองประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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- หลักสูตรวิท ยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการสัม มนาฝกประสบการณ
วิชาชีพ วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ หอง 903 ชั้น 9 อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
- หลัก สูตรวิท ยาศาสตร สิ่ง แวดลอมจัดโครงการฝก ประสบการณดา น
สิ่งแวดลอมภาคสนาม วันที่ 1-4 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม
- หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตร สิ่ง แวดล อ มจั ดโครงการพั ฒ นาสื่ อมั ล ติ มีเ ดี ย
สิ่ง แวดล อม วัน ที่ 17 มี นาคม 2555 และ วัน ที่ 7 เมษายน 2555 ณ ห องปฏิบัติ ก ารสารสนเทศ
ภูมิศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก
- คณะจัดโครงการเครือขาย 9 ราชภัฏรวมกับ บริษัท สิง หอาสา รวมใจ
ฟนฟูไทยหลังน้ําทวม วันที่ 21 มกราคม 2555 ณ สถานสงเคราะหมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
- คณะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในคณะและมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2554
- คณะจั ด โครงการแข ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอลต า นภั ย ยาเสพติ ด วั น ที่ 20
กุมภาพันธ - 30 มีนาคม 2555
- คณะจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ (Sci-tech) วันที่ 1 สิงหาคม
2555 ณ สนามหนาอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
- หลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรค วามปลอดภัย จัด นัก ศึ ก ษาเขา รวมโครงการ
“สิงห - ราชภัฏ อาสาฟนฟูผูป ระสบภัย” ป พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนวั
ดสามเรือน อ.เมือง จ.ลพบุรี
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการศิษยเกาสัมพันธห ลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร วันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
- หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ มจั ด โครงการ”คื น สู เ หย า ชาว
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม” วันที่ 1 เมษายน 2555 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดแก
- คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา
วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ หองประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะจั ดโครงการพั ฒ นาภาษาตา งประเทศ วั นที่ 28 - 30 สิง หาคม
2555 ณ ชั้น 4 อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณและพิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ
- หลัก สูต รคหกรรมศาสตรจัดโครงการอบรมการใชเ ทคโนโลยีในการ
สืบคน วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมโปรแกรมสืบคนและ
ฐานขอมูลออนไลน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรโครงการสัมมนาฝกประสบการณวิชาชีพ
วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ หอง 903 ชั้น 9 อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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- หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรค วามปลอดภั ยจั ดนั ก ศึ ก ษาเขา รับ การอบรม
หลักสูตรการสืบคนขอมูล วันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลัก สูตรวิท ยาศาสตร สิ่ง แวดลอมจัดโครงการฝก ประสบการณดา น
สิ่งแวดลอมภาคสนาม วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม
- หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรสิ่ ง แวดลอ มจัด โครงการพัฒ นาสื่ อ มัล ติ มีเ ดี ย
สิ่ง แวดล อม วัน ที่ 17 มี นาคม 2555 และ วัน ที่ 7 เมษายน 2555 ณ ห องปฏิบัติ ก ารสารสนเทศ
ภูมิศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นัก ศึก ษาหลัก สูตรวิท ยาศาสตรสิ่ง แวดลอม วันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ศูนยภาษา มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
3) คณะจัดโครงการอบรมใหค วามรูแ ละทัก ษะการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา
แกนักศึกษาและมีการจัดประชุมนักศึกษา ใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรม การดําเนินงานตามแผน การประเมินผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
4) คณะสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาสร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพระหว า งสถาบั น
โดยจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสรางเครือขายพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีร ะหวางมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ 9 มหาวิท ยาลัย คือ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ านสมเด็จเจาพระยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทายาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมีกิจกรรมรวมกันคือโครงการคายผูนําเยาวชนจิตอาสา เครือขาย 9 ราชภัฏ พัฒนาสิ่ง แวดลอม
วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 ณ เกาะชาง อ.เกาะชาง จ.ตราดและโครงการเครือขาย 9 ราชภัฏ รวมใจ
ฟนฟูไทยหลังน้ําทวม วันที่ 21 มกราคม 2555 ณ สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
5) นอกจากนี้คณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด (Democracy Decency
Drug) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และ
สงเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคลากร โดยคณะไดกําหนดโครงการ
ตางๆ ในแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ปการศึกษา 2554
(2) มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังนี้
- ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ไดจัดกิจกรรมวิทยรักษประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย มีการจัดโครงการพัฒนา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให กั บ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วั น ที่ 25 มกราคม 2555
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ณ หอประชุมวไลยอลงกรณและโครงการสงเสริมและสืบทอดความเปนไทย วันที่ 21 มีนาคม 2555
ณ วัดสนามไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด มีการจัดโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลตานภัยยาเสพติด วันที่ 20 กุมภาพันธ - 30 มีนาคม 2555
6) คณะมีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทุกสิ้นปการศึกษา โดยมี
ขอกําหนดการติดตามผลโครงการในแบบฟอรม การเสนอโครงการ และมีก ารติดตามและประเมิน
โครงการทุกกิจกรรมโดยมีรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการและคณะไดนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
7) คณะดําเนินการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา พบวามีความสําเร็จรอยละ 100 ของจํานวนโครงการทั้งหมด และเมื่อประเมินตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จพบวา บรรลุเปาหมายรอยละ 92.85 ของจํานวนโครงการทั้งหมดตามแผน
2.1.5 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ดาน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการใหบริการทั่วไป พบว ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในภาพรวม
อยูในระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 ) คิดเปนคะแนนตามเกณฑของ
สํานักงาน ก.พ.ร. เทากับ 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุดทุก ดาน โดยความพึงพอใจสูงสุดคือดานทัก ษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับ ผิดชอบ (คะแนนเฉลี่ ย 4.73 คิด เปนรอยละ 94.60) รองลงมา ไดแก ดานคุณ ธรรมจริยธรรม
(คะแนนเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92) ดานทักษะทางปญ ญา (คะแนนเฉลี่ย 4.52 คิดเปนรอยละ
90.40) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนนเฉลี่ย 4.47
คิดเปนรอยละ 89.40) และดานความรู (คะแนนเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20) ตามลําดับ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86) คิดเปนคะแนนตามเกณฑของสํานัก งาน ก.พ.ร.
เทากับ 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดคือดานการใหบริการ
ทั่วไปมีความพึง พอใจระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20) รองลงมา ไดแก
ดานคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนของอาจารยมีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.30
คิดเปนรอยละ 86) และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 82)
ตามลําดับ
2.1.6 นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม
คณะมีก ารสง เสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจ กรรมการประกวดและแขงขันอยูเ สมอ
โดยจัดงบประมาณใหกับหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมีนักศึกษา
ที่ได รับ การประกาศเกี ยรติ คุณยกย องด านคุ ณธรรมจริ ยธรรมในการเขาร วมการชวยเหลือสั ง คม
กับโครงการ “สิงห-ราชภัฏ อาสาฟนฟูผูประสบอุทกภัย” ป พ.ศ. 2554 จํานวน 7 คน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.2 มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินงานพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในดานการวิจัย
โดยมีการจัดทําระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเ พื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของคณะ มีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารงานวิจัยของคณะ มีก ารจัดทําระบบ
ใหคําปรึกษา แนะนําและดูแลงานวิจัยใหเปนไปตามระบบ ประสานการดําเนินงานดานการวิจัยของ
คณะใหบ รรลุเ ปาหมายที่ตั้ง ไว ภายใตก ารกําหนดทิศทางดานการวิจัยโดยคณะกรรมการบริห าร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
2.2.1 การพั ฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ นใหอ าจารยผลิต งานวิ จัย และงาน
สรางสรรค ไดดําเนินการดังนี้
1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยปรากฏอยูใน
คูมือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดตามแผนพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2555
2) คณะไดมีก ารดําเนินการบูร ณาการการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ การเรียน
การสอน โดยนํากระบวนการดานวิจัยและผลงานวิจัยไปสอนในรายวิชาที่เ กี่ยวของและนัก ศึก ษา
เปนผูรวมในงานวิจัยของอาจารย เชน มีการบูรณาการงานวิจัยเรื่องสารสกัดจากเปลือกสีเสียดไทย
กับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรประยุกตดานสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2555 โดย ผศ.ดร.ศศมล
ผาสุข
3) อาจารยในคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเ ขารวมอบรม เรื่องการจัดการ
ความรู การสัมมนาฝกอบรมการสอนและวิจัย ณ หองประชุม การเวก ชั้น 3 คณะวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนการใหความรูดานงานวิจัยแกคณาจารยเปนการพัฒนางานวิจัย การขอทุนสนับสนุน
งานวิจัย การเขียนบทความงานวิจัย และมีการเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
โดยเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร
4) คณะไดรับ การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดทํางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากทุนภายในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เชน สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน
2.2.2 การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
1) คณะไดจัดทํา คูมือการบริหารงานวิจัยของคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งประกอบดวยระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และระบบและกลไกในการสนับสนุนและเผยแพร
งานวิจัยในการประชุมวิชาการหรืองานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
2) คณะไดมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย โดยมีการจัดหองปฏิบัติการดานการ
วิจัยและมีการจัดอุปกรณ /เครื่องมือการวิจัย ที่อาคารศูนยวิทยาศาสตรที่มีการรัก ษาความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการระหวางที่มีการทําวิจัย ขอมูลเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ อุปกรณ/เครื่องทางวิทยาศาสตร
ปรากฏในเวปไซดของศูนยวิทยาศาสตร
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.2.3 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยเปน
เงินทั้งสิ้น 3,596,832 บาท โดยมีแหลงเงินทุน 2 แหลงไดแก
- งบประมาณแผนดิน 2,116,832 บาท เปนทุนสนับสนุนงานวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 1,829,832 บาท และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 287,000 บาท
- เงินรายไดจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 1,480,000 บาท
2.2.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
1) มีการสรางขวัญกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดนของคณะ
2) มีการจัดอบรม ประชุมสัมมนาอาจารยประจําเพื่อพัฒนาการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถนําไปใชประโยชนได
3) มีการลงนามความรวมมือทางดานการวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
4) คณะสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานทําการวิจัยรวมกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลาง
เพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับความรวมมือ
ในการวิจัยกับ หนวยงานตางๆ เชน ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข ทําวิจัยรวมกับ อาจารยป ระจําของคณะ
สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2.2.5 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
1) คณะไดสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําเขารวมกิจกรรมที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย
2) คณะไดมีก ารใหค วามรู ประชุม สัม มนาอาจารยป ระจําเกี่ ยวกับ การบริห าร
งานวิจัย เทคนิคการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาชุมชน และการเทคนิคการเสนอ
โครงการวิจัย
3) คณะไดมีการเผยแพรองคความรูและประสบการณตาง ๆ ดานการวิจัยที่เกิดจาก
การประชุม สัม มนาผานทางเว็บ ไซต ของคณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีและศูนย วิท ยาศาสตร
และมีการตีพิมพงานวิจัยผานวารสารวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2.6 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
ในดานตางๆ
1) คณะมีร ะบบในการคุม ครองสิท ธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร างสรรคที่นําไปใช
ประโยชนโดยใชระบบของมหาวิทยาลัยซึ่งมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูป ถัม ภ จ.ปทุม ธานี วาดวยหลัก เกณฑและอัตราการจัดสรรสิท ธิบัตรประโยชนดานทรัพยสิ น
ทางปญ ญา พ.ศ. 2554 และมีก ารจดอนุสิท ธิบัตรงานสรางสรรคเ รื่อง เจลฟาทะลายโจรสําหรับ
ทําความสะอาด
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิชาการดานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยของ
อาจารยและบุคลากร
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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3) มีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารระดับชาติ 9เรื่อง ในวารสารระดับ นานาชาติ
2 เรื่อง เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 8 เรื่อง ระดับชาติ
4 เรื่อง เผยแพร
4) มีผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ/์ ทรัพยสินทางปญญาปงบประมาณ 2555
รวมทั้งสิ้น 1 ผลงาน
5) มีผลงานที่นําไปใชประโยชนใหเกิดประโยชนในดานตางๆ จํานวน 5 ผลงาน
2.3 มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
คณะ มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการดังนี้
1) คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น
หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน และไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการ
ใหบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําเปนคูมือการใหบริการ
วิชาการ
2) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 370,000 บาท เพื่อ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคม และงบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 225,000 รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 595,000 บาท เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ชุมชน และทองถิ่น ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 430 คนและ 1 แหลงเรียนรู กลุมเปาหมายในการ
จัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยขาราชการ และประชาชนทั่วไป
3) คณะไดดําเนินการสํารวจความตอ งการของชุ ม ชนหรือหน วยงานที่จ ะไปให บ ริก าร
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ
4) คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน มีการเชิญหนวยงานภาครัฐ
มารวมมือในการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกิจกรรม
สงเสริมความรูและทักษะในการทําผลิตภัณฑ เพื่อให สมาชิกในชุมชนสามารถนําไปใชไดในครัวเรือน
และจัดใหมีชองทางในการสื่อสาร
5) คณะไดดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ
และโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ รวม
งบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 545,152 บาท คิดเปนรอยละ 91.62 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใหกับ
กลุมเปาหมายจํานวน 430 คนและ 1 แหลงเรียนรู
6) คณะกรรมการทําการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม
กับ การเรีย นการสอนและการวิ จัย โดยการมี ส วนร วมของผู ใ หบ ริ ก าร ผู รั บ บริ ก ารและนั ก ศึ ก ษา
และประเมินผลความสําเร็จทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพ
ของบุคลากร คุณภาพการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
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ตารางที่ 3.71 การดําเนินงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ
จํานวนงบประมาณ
(บาท)
1. โครงการหองเรียนธรรมชาติรุนที่ 4
25,000
2. โครงการอบรมการใชงาน Microsoft Office 2010
15,000
3.โครงการการใชงานคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต
10,000
4. โครงการไอทีสูชุมชน
15,000
5. โครงการเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสูชุมชน
10,000
6. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
25,000
7. โครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานพืชสมุนไพรสูชุมชนตามแนว
25,000
เศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงการสงเสริมความรูทางเคมีสูวิถีไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
25,000
9. โครงการเผยแพรความรูดานคณิตศาสตรสูชุมชน
25,000
10. โครงการความปลอดภัยสูชุมชน
5,000
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพลศาสตรการบิน
25,000
13. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
120,000
14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Linux Administrator
25,000
15. พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริการทางดานชีววิทยา
100,000
ครั้งที่ 3
16. โครงการพัฒนาตอยอดภูมปิ ญญาไทยสูโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับ
100,000
นักเรียน
8) คณะไดดําเนินโครงการ/กิจ กรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.5
ของโครงการทั้งหมดในคณะ
9) คณะมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ 1 แหลง คือ หนวยตรวจ
วิเคราะหทางสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
โดยตั้ง อยูที่ศู นยวิท ยาศาสตร โดยอยูร ะหวา งการขอรับ รองหองปฏิบั ติก าร ISO/IEC17025 จาก
กรมวิทยาศาสตรบริการ
10) โครงการที่ดําเนินการไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช
ผลการดําเนินงานโครงการทั้งหมด 16 โครงการ พบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องที่อบรม คิดเปนคะแนนรอยละ 82.80 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
คิดเปนคะแนนรอยละ 96.69 ดานการประเมินผลการนําไปใชพบวาโครงการมีก ารนําความรูที่ได
จากการอบรมนําไปใช คิดเปนคะแนนรอยละ 83.66
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2.4 มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให
ความสําคัญตอการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้
2.4.1 บูรณาการงานกับการเรียนการสอน
1) รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร รหัสวิชา 4513801
โดยการใชใบตองและดอกไมตามฤดูกาลมาประดิษฐบายศรีสําหรับประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษตางๆ
2) รายวิชาจัดเลี้ยงในโอกาสตางๆ รหัสวิชา 4514302 และ รายวิชาขนมไทย
รหัสวิชา 4513202 โดยนักศึกษาของหลักสูตร คหกรรมศาสตรแตละชั้นปรับผิดชอบการทําอาหาร
คาว - หวาน ใสบาตรตอนเชา ถวายแดพระภิกษุสงฆ
3) รายวิชาเครื่องหอมและของชํารวย รหัสวิชา 4554402 เพิ่มทักษะการประดิษฐ
ของชํารวยจากเครื่องหอมไทยจากภูมิปญญาไทย
4) โครงการอบรมคุณ ธรรมจริย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม “กิจกรรม ทอดผาปาสามัคคี” หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ณ วัดสนามไชย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5) โครงการสื บ สานวั ฒ นธรรม ทํ า บุ ญ ขึ้ น ป ใ หม หลั ก สู ต รคหกรรมศาสตร
ณ อาคารคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมชูปถัมภ
2.4.2 บูรณาการกับการบริการวิชาการ
1) โครงการส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพรสู ชุ ม ชนตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
บูรณาการกับรายวิชาอาหารเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2) โครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการกับรายวิชาวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการผอนคลายกลามเนื้อ
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรุงเครื่องหอมน้ําอบไทย บูรณาการกับรายวิชา
เครื่องหอมและของชํารวย
2.4.3 บูรณาการกับงานวิจัย
1) งานวิจัยเรื่องการศึกษาองคประกอบทางเคมีพิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลัน
ของสารสกัดแปะตําปงทีมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของหนูที่เปนเบาหวาน
คณะไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนส อดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรมจํานวน
11 โครงการสามารถจําแนกเปนหนวยงานตางๆ ไดดังนี้
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ตารางที่ 3.72 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ
วันที่
สถานที่
กลุมเปาหมาย/จํานวน
ดําเนินการ
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมทําบุญ
ขึ้นปใหม

11 ม.ค.
2555

อาคารคหกรรมศาสตร

นักศึกษาและศิษยเกา
จํานวนไมนอยกวา 50 คน

2. โครงการทําบุญหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอรและหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ

22 ม.ค. 2555

หองประชุมชั้น 9
อาคาร 75 ป

นักศึกษาและศิษยเกา
จํานวนไมนอยกวา 50 คน

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

25 ม.ค. 2555

หอประชุม
วไลยอลงกรณ

นักศึกษาและบุคลากร
จํานวนไมนอยกวา 150 คน

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

26 ก.พ. 2555

5. โครงการสงเสริมและสืบทอดความ
เปนไทย
6. โครงการวิทยศิษยมีครู
7. โครงการเครือขาย 9 ราชภัฏ รวมใจ
ฟนฟูไทยหลังน้ําทวม

วัดสนามไชย ต.บาน
ปอม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
21 มี.ค. 2555
วัดสนามไชย
ต.บานปอม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
28 มิ.ย. 2555
หอประชุม
วไลยอลงกรณ
21 ม.ค.2555 ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห
เยาวชนมู ล นิ ธิม หาราช
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นักศึกษา จํานวนไมนอย
กวา 20 คน
นักศึกษาและบุคลากร
จํานวน 50 คน
นักศึกษาจํานวนไมนอยกวา
400 คน
นักศึกษาและบุคลากร
จํานวนไมนอยกวา 20 คน

หมายเหตุ : รอยละความสําเร็จ ดานจํานวนผูเขารวมคือรอยละ 80, ดานความพึงพอใจระดับมาก รอยละ 80
ของผูตอบแบบสอบถาม

2.5 มิติที่ 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ
2.5.1 การบริหารจัดการทั้งองคกร
1) คณะควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2) การบริหารจัดการสถานที่อยางเต็ม ประสิท ธิภาพและพอเพียง และใหเ กิด
บรรยากาศที่เ อื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติง านอยางมีป ระสิท ธิภาพคณะไดดําเนินการปรับปรุง
บริเวณรอบอาคารเรียน ภูมิทัศนและสิ่ง แวดลอมในคณะใหรม รื่น สวยงาม จัดใหมีที่นั่งพักผอน
อยางเพียงพอ เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนผู ม าติ ดต อ คณะมี โ ครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิทั ศน ข องคณะ และไดจั ดงบประมาณ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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99,000 บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบคณะใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตามจุดเนนการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย คือ Green University มีสุนทรียะดานภูมิทัศน จัดการพลังงานสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
2.5.2 ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตาม
ภารกิจ เปนจํานวนทั้งสิ้น 7,564,400 บาท ซึ่งลดลงจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในป งบประมาณ
พ.ศ. 2554 จํานวน 6,642,433 บาท เปนอัตรารอยละ 46.76 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดแสดง
การจําแนกตามผลผลิต และตามงบรายจาย เห็นไดวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตใหกับผูสําเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร ลดลงถึงรอยละ 57.47 และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย จะมีการลดลง
ในงบเงินอุดหนุนถึงรอยละ 4.80 จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับการวิเคราะหรายไดและรายจาย
พบว ารายละเอี ยดของการเบิก จา ยงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ซึ่ ง แสดงใหเ ห็น ยอด
การเบิกจายจริงเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร อยูในอัตรารอยละ 85.92
สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2555 จะรายงาน
เรี ย งตามลํ า ดั บ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร โดยรายงานผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จํ านวนงบประมาณที่ ใ ช จ า ย
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงาน ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สร า งเครื อ ข า ยและแสวงหาพั น ธมิ ต รในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เชิงบูรณาการ
คณะไดสรางความมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบริการวิชาการ
และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน
ใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 4 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ
จํานวน 1,495,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรวมขับเคลื่อนยุท ธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,495,000 บาท อาทิเชน การเผยแพร
งานวิจัยสูสาธารณชน (งบศว.) การจัดการความรูงานวิจัย (งบ ศว.) เปนตน
ตารางที่ 3.73 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การดําเนินการ
จํานวน
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
โครงการ
ที่สําเร็จ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
4
3
1,495,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
3
15,000
(ไมนับรวมงบพัฒนา
งานวิจัย
1,480,000 บาท)

รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ

รอยละ 75
(ไมนับรวมงบพัฒนางานวิจัย)

รอยละ 100
(ไมนับรวมงบพัฒนา
งานวิจัย)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด
คณะได กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนให กั บ บั ณ ฑิ ต
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ
จํานวน 18 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณจํานวน 1,014,560 บาท คณะไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของมหาวิท ยาลัยใหบ รรลุเ ปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิท ยาลัย ไดมีก ารดําเนินโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 18 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,014,560 บาท
ตารางที่ 3.74 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
การดําเนินการ
โครงการ
โครงการ
งบประมาณ
ที่สําเร็จ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/งบประมาณที่ได
18
18
1,014,560
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
18
887,740
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
รอยละ 100
คิดเปนรอยละ
87.5
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไขปญหา
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ เปนมหาวิ ท ยาลั ยที่อ ยูใกล ชิดกั บ ชุม ชน สัง คม จึ ง มีความเขาใจ
ในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได
กําหนดยุทธศาสตรขึ้นเพื่อมีสวนรวมในการแกปญ
 หาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดังกลาว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 17 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน
959,800 บาท คณะไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 17 โครงการ ใชเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 959,800 บาท อาทิเชน โครงการเผยแพรความรูสูสังคม โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางด า นนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนให แ ก ค ณาจารย โ ครงการส ง เสริ ม วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร
แบบมีสวนรวมในระดับชุมชน โครงการเรียนรูปฏิบัติการสรรคสรางชุมชน เปนตน
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ตารางที่ 3.75 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
17
17
959,800
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
17
894,821.54
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
รอยละ 100
คิดเปนรอยละ
93.23
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 10 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 4,015,991 บาท และได
ดําเนินการจํานวน 10 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,015,991 บาท อาทิเชน โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและปฏิบัติราชการ โครงการเสริมสรางความเขาใจในระบบบริหารยุทธศาสตร
และการบริหารผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนตน
ตารางที่ 3.76 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
10
10
4,015,991
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
10
3,346,525.30
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
รอยละ 100
คิดเปนรอยละ
83.33
2.5.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญจํานวน 12 โครงการ/กิจกรรมประกอบดวย (1) การจัดเงินสนับสนุน
การทําวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน (2) การจัดเงินสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ทางสาขาวิชา (3) กิจกรรมการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย (4) โครงการการจัดการความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน (5) โครงการจัดการความรูเ กี่ยวกับ การเขียนโครงการและการเขียนรายงาน
การดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม (6) โครงการประชุ ม ปฏิ บั ติก ารเพื่อ พั ฒ นาอาจารยด า นการสอน
และการวัดผลเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน” (7) โครงการพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากร เรื่อง “พัฒนาศัก ยภาพการใชโปรแกรมระบบงบประมาณพัส ดุก ารเงินและบัญ ชีก องทุน
โดยเกณฑพึงรับ - จายลักษณะ 3 มิติ (8) การสนับสนุนใหบุคลากรของคณะไดรับการพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัดขึ้น (9) การสนับ สนุนงบประมาณการเขียนตํารา (10) การจัดหา
บุคลากร (11) โครงการเชิดชูคนดี และ (12) โครงการนักวิจัยดีเดน
เมื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทั้ง 12 โครงการแลว พบวา ผลการ
ดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามคาเปาหมายจํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากร
2.6 มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ในการดําเนินงานเพื่อใหบ รรลุวัตถุป ระสงค สวนหนึ่ง เพื่อเสริมสรางความเขม แข็งของวิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
2.6.1 การจัดทําโครงการตาง ๆ
คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ไดจั ดโครงการอบรมปฏิบั ติก ารพั ฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการพัฒ นาตอยอดภูมิปญ ญาไทยสูโครงงาน
วิท ยาศาสตรสําหรับ นัก เรียน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูโ รงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริก ารทางดาน
ชีววิทยา ครั้งที่ 3 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Administrator
ตารางที่ 3.77 โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนินการ

1. โครงการพัฒนา
ตอยอดภูมิปญญาไทย
สูโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียน
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ใหบริการ
ทางดานชีววิทยาครั้งที่ 3
3. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ Linux
Administrator

18 - 19
ส.ค. 55
25 - 28
เม.ย. 55
24 - 25
พ.ค. 55

สถานที่

กลุมเปา
หมาย/
จํานวน

ศูนย
ครูพื้นที่
วิทยาศาสตร การศึกษา
เขต 1
ปทุมธานี
คณะ
ครู/
วิทยาศาสตร ผูสนใจ
และ
เทคโนโลยี
หอง IT 603 บุคลากร
อาคาร
ทางการ
75 ป
ศึกษา

สรุป
จํานวน รอยละความสําเร็จของ
ผูรวม
โครงการ
ความ
โครง ความ ความ การ สําเร็จ
การ
ของ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช โครงการ
33
100 100 100 สําเร็จ

30

100

100

100

สําเร็จ

28

82

88.25

86

สําเร็จ
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2.7 มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแกคณะ จํานวน
50,000 บาท และคณะไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรูเ พื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก ขาราชการ นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนในโอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมือง
ที่ดีตอประเทศชาติ นอกจากนี้ยัง ไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒ นาคุณภาพชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายเปน
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การดําเนินงานสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการดังนี้
โครงการอบรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารวมอบรม
คือชุมชนตําบลชีน้ําราย อําเภออินทรบุรี จัง หวัดสิง หบุรี จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2555
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชีน้ําราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
2. โครงการสง เสริมแพทยทางเลือกดานพืชสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง
ผูเขารวมอบรมคือชุมชนตําบล ชีน้ําราย อําเภออินทรบุรี จัง หวัดสิง ห บุรี จํานวน 30 คน เมื่อวันที่
10 เมษายน 2555 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชีน้ําราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ตารางที่ 3.78 โครงการดา นการสืบ สานโครงการอัน เนื่อ งมาจากแนวพระราชดํ าริ ข องคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนิน
การ

1.โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑสมุนไพรสู
ชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

8 เม.ย.
55

2. โครงการสงเสริม
แพทยทางเลือกดาน
พืชสมุนไพรสูชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

10
เม.ย.
55

สถานที่

กลุม จํานวน รอยละความสําเร็จของ สรุป
เปา
ผูร วม
โครงการ
ความ
หมาย/ โครงการ ความ ความ การ สําเร็จ
จํานวน
รู
พึง นําไป ของ
พอใจ ใช โครงการ

สํานัก
ชุมชน
งานองคการ ตําบล
บริหารสวน ชีน้ําราย
ตําบล
ชีน้ําราย
สํานักงาน
ชุมชน
องคการ
ตําบล
บริหารสวน ชีน้ําราย
ตําบล
ชีน้ําราย

40

100

100

72.5

สําเร็จ

30

100

100

66.66

สําเร็จ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

256

นอกจากนี้ ค ณะยั ง ได ดํ า เนิน การบู ร ณาการกับ การเรี ย นการสอน/การบริ ห าร จํ า นวน
2 โครงการ คือ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาอาหาร
เสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ปการศึกษา2/2554) และโครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานพืชสมุนไพร
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการผอนคลายกลามเนื้อ (ปการศึกษา
3/2554)
ตารางที่ 3.79 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริที่นํามาใชในการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ
การนํามาใชในการบริหารจัดการคณะ
โครงการกลองขาวนอยชวยโลก
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยรณรงคใหใชกลองขาวแทนการใชถุงพลาสติก
และกลองโฟม
คณะมีนโยบายสงเสริมใหนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดยใหทุกคนมีสวนรวม เชน ทําให
เปนองคกรประหยัด โดยลดปริมาณขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
สํานัก สง เสริมการเรียนรูและบริก ารวิชาการ ไดดําเนินการจัดประกวดโครงการตามรอย
เบื้องพระยุลบาท ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสง “โครงการ
กลองขาวนอยชวยโลก”เขารวมประกวดและไดรับ รางวัลชนะเลิศดานการแขงขันโครงการดานการ
พัฒนาเอกลัก ษณของมหาวิทยาลัย (เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) และจากโครงการนี้ไดรณรงคให บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหใช
กลองขาวแทนการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม
จากการดําเนินโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการ
สง เสริม ใหใชก ลองขาวแทนการใชถุง พลาสติก และกลองโฟมที่ใชบ รรจุอาหาร ทําใหส ามารถชวย
ลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยและเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย
2.8 มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
คณะใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิท ยาลัย โดยไดมีก ารกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดใหมีโครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือทั้งหมด 3 เครือขาย ไดแก
(1) เครื อ ข า ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ สถาบั น ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมชูป ถัม ภ
มหาวิทยาลัยหอการคา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (2) เครือขายสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึก ษา ระหวางมหาวิท ยาลัยเกริก มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิท ยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา และมหาวิท ยาลัย
ศรีปทุม (3) เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีร ะหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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วไลยอลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ เจ า พระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ตารางที่ 3.80 โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอตกลงความรวมมือทาง
วันที่ลงนาม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
สําเร็จ
(MOU)
ความรวมมือ
(ชวงเวลาดําเนินการ)
1. เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะระหวางมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. เครือขายสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25 มี.ค.
2554

25 มี.ค.
2554

(1) ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
งานประกันคุณภาพของคณะเขา
รวมโครงการ การบรรยายและ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
จัดการความรูสูการประกัน
คุณภาพการศึกษา” วันที่ 16 มี.ค.
2555 ณ หอง Convention 1
ชั้น 4 อาคาร 40 ปศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(1) ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
งานประกันคุณภาพของคณะเขา
รวมโครงการ การบรรยายและ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
จัดการความรูสูการประกัน
คุณภาพการศึกษา” วันที่ 16 มี.ค.
2555 ณหอง Convention 1 ชัน้
4 อาคาร 40 ปศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สําเร็จ

สําเร็จ
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ตารางที่ 3.80 (ตอ)
ขอตกลงความรวมมือทาง
(MOU)
3. เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่ลงนาม
ความรวมมือ

กิจกรรมที่ดําเนินการ
(ชวงเวลาดําเนินการ)

30 พ.ย.
2553

(1) การประชุมคณบดีและฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
เครือขายคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
9 แหง ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 15
ธันวาคม 2554 ณ หองประชุม
26108 ชั้น 1 อาคารศูนย
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(2) การประชุมเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แหง
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22
กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร
100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
(3) จัดกิจกรรมโครงการเครือขาย
9 ราชภัฏ รวมใจฟนฟูไทยหลังน้ํา
ทวม วันที่ 21 มกราคม 2555 ณ
สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิ
มหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สําเร็จ

3. การประเมินผลงาน
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 37 คน หรือรอยละ 52.86
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีร ายละเอียดดัง นี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรียนการสอนระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.18) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่ง ประดิษฐและงาน
สรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.60) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลีย่
3.61) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49) คะแนนเฉลี่ยดาน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.73) คะแนนเฉลี่ยดานการสราง
เครือขายความรวมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.30)
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4. การประเมินผลการบริหารจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
57 คน หรือรอยละ 61.96 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน
ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ดานการบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ย ระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ดา นการบริห ารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.11) ดานการปฏิบัติห นา ที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.20)

5. สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคา
คะแนนเท ากับ 4.63 อั นประกอบดว ยค าคะแนนของตัวชี้ วัด ทั้ง 8 มิติ 4.73 และคาคะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.74 ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.81 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
แสดงดังตารางที่ 3.82
ตารางที่ 3.81 คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คาถวงน้ําหนัก
คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ตัวชี้วัด 8 มิติ
90
4.73
จากแบบสอบถาม
10
3.83
รวม
100
4.63
ตารางที่ 3.82 ผลการดําเนินงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน

7.5
7.5
5

4.38
5.00
3.00

4.38
5.00
3.00

10

5.00

5.00

5
5

5.00
5.00

5.00
5.00
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ตารางที่ 3.82 (ตอ)
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน
ปการศึกษาทีประเมิน
5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทาง
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
ผลรวมคะแนน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน

5

5.00

5.00

2

5.00

5.00

2
2
2
2

5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00

10

4.00

4.00

7.5

5.00

5.00

7.5

5.00

5.00

10

5.00

5.00

90

4.73

การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จุดเดน
1) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น คณะที่ มี บ ทบาทในการจั ด การศึ ก ษาด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ป พ.ศ. 2475
โดยเริ่มตนมีฐานะเปนหมวดวิทยาศาสตร
2) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ป ระสบการณ ใ นการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
3) คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน ในจํานวนนี้
มีผูจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 54 คน
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4) คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรที่มีตําแหนง ทางวิชาการ ศาสตราจารย
จํานวน 1 คน รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน และ อาจารย จํานวน
53 คน
5) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ก ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน
10 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา
6) คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มีร ะบบกลไกในการพัฒ นา และบริห ารหลั ก สูต ร
ตามกรอบ มคอ. ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร
7) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ด รั บ งบประมาณ/ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย
จากหนวยงานภายในและภายนอกเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,596,832 บาท
8) ไดมีการเผยแพรงานวิจัยเปนจํานวนมากและกวางขวางขึ้น โดยมีการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 8 เรื่อง และระดับชาติ 4 เรื่อง
9) คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลการประเมินความพึงพอใจของนัก ศึกษาที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 และสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.10
10) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสง เสริม กิจ กรรมพัฒนานักศึก ษาที่ส อดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจํานวน 51 โครงการ
11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
12) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย และให
อาจารยนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน
13) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการบริการวิชาการตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 โครงการ
14) คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีมีโ ครงการเกี่ยวกับ การทํานุบํ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม
จํานวน 7 โครงการ
15) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรื่องภูมิทัศน
และสิ่ง แวดลอมในคณะใหร าบรื่น จัดบรรยากาศการเรียนรูและเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี และจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ ดํา เนิน การใหเ ป นมหาวิ ท ยาลั ยสี เ ขีย ว ตามจุ ด เน น การขับ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย
คือ Green University
16) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดแหลง
สนับสนุนและสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู
17) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ก ารให บ ริ ห ารระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต
แกนักศึกษาและบุคลากร ใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
18) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี โ ครงการที่ ส ง เสริ ม สื บ สานอั น เนื่ อ งมาจาก
แนวพระราชดําริ
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ขอเสนอแนะ
1) คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีก ารหารายไดจ ากการใหบ ริก ารทางวิชาการ
ใหเพิ่มมากขึ้น
2) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ควรมี ก ารจั ด แหล ง การเรี ย นรู ท างด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการสรางองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือ
ดานศิลปวัฒนธรรม
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการอื่น
ในตางประเทศ และควรใชประโยชนจากเครือขายใหมากที่สุด
4) ควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะกับศิษยเกา ที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

263

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
เนื่ องจากป จ จุ บัน สถาบัน อุด มศึ ก ษามีจํ านวนเพิ่ ม มากขึ้ นทั้ ง มหาวิท ยาลั ยที่ เ ป นของรั ฐ
มหาวิทยาลัยของเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําใหผูที่สนใจเขารับการศึกษาตอมีโอกาส
และไดรั บ ทางเลื อกในการศึ ก ษาต อมากขึ้น จึ ง เป น เหตุ ใ ห ส ถาบั นอุ ด มศึก ษาตา งๆ ของรัฐ ที่ เ ป น
สวนราชการจําเปนตองปรับตัวสูการตลาดอยางเต็มรูปแบบเพื่อรับกระแสการแขงขันดานการศึกษา
ที่สูงขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยจะดํารงอยูไดตองมีผูเขามาเรียนดังนั้นจากสาเหตุการเพิ่มจํานวนและการ
แขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจใหเขามาเรียนสงผลใหแตละมหาวิทยาลัย
ตางมุงหาขอดีมานําเสนอเพื่อโนมนาวความสนใจของนักเรียนใหเขาสูสถาบันของตนมากขึ้น และจาก
สภาพความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ของรัฐมีความจําเป น
ที่จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการจัดตั้งสวนงานภายในที่เปนวิทยาลัย
โดยมีฐานะเทียบเทาคณะเพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเปนการรองรับการเจริญเติบโตของหนวยงาน โดยมีงบประมาณ
ในการดําเนินงานเปนของตนเองจากรายไดของวิท ยาลัยทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภเห็นวาการจัดการศึกษาทางดานการบริหารจัดการ ในระดับบัณฑิตศึกษาและ
โครงการความรวมมือกับ หนวยงานตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนทางดานการบริห ารจัดการ
มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒ นาเปนวิท ยาลัยได โดยพิจ ารณาจากจํานวนหลักสูตร จํานวนนัก ศึก ษา
จํานวนกิจ กรรมการวิจัยและการบริก ารวิชาการ รวมทั้ง จํานวนและคุณวุฒิของคณาจารยภายใน
หลักสูตร จึงไดจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการขึ้น โดยใหมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
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ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้ง ที่ 11/2552 เมื่อวันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2552 และมีม ติเห็นชอบ
เกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554
1.1 รายชื่อผูบริหาร
อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
อ.ดร.เรืองเดช เรงเพียร
ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท
อ.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อ.ดร.วงศธีรา สุวรรณิน
อ.ดร.บุญเลิศ วงศโพธิ์
อ.ณัฐกานต ตั้งวนาไพร
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ

คณบดี
(เดือน กรกฎาคม 2554 - ปจจุบัน)
รองคณบดีฝายวิชาการ
(เดือนสิงหาคม 2554 - ปจจุบัน)
รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(เดือนตุลาคม 2554 - เดือนกุมภาพันธ 2556)
รองคณบดีฝายวางแผน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ
(เดือนสิงหาคม 2554 - เดือนกุมภาพันธ 2555)
รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ
(เดือนตุลาคม 2555 - ปจจุบัน)
ผูชวยคณบดีดานวิจัย
(เดือนตุลาคม 2555 - ปจจุบัน)
ผูชวยคณบดีดานกิจการนักศึกษา
(เดือนกุมภาพันธ 2556 - ปจจุบัน)
หัวหนาสํานักงาน
(เดือนกุมภาพันธ 2556 - ปจจุบัน)

1.2 ปรัชญา
วิทยาลัยแหงการสรางคนดี มีความเปนเลิศทางวิชาการดานการบริหารจัดการ สรางนวัตกรรม
และนําความรูสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1.3 วิสัยทัศน
เปนวิท ยาลัยแหง การสรางปญ ญาและความเปนเลิศทางวิชาการดานการบริห ารจัดการ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1.4 พันธกิจ
1. สรางวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับในสังคมวิชาการและองคการการบริหารตางๆ ทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการดานการบริหารจัดการ
รวมทั้งมีมาตรฐานการเรียนรูอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
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3. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งสรางองคความรูใหมใหกับชุมชน ประชาคม ทั้งใน
ทองถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางตอเนื่อง
4. ใหบริการทางวิชาการ คําปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแกชุมชน
ประชาคม ทั้งในทองถิ่น ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
5. สนับสนุนและจัดใหมีกิจกรรมที่ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
6. สงเสริมและเผยแพรองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมไทยและสังคมโลก
7. ส ง เสริ ม พั ฒ นา และประยุ ก ต แ นวพระราชดํ า ริ ม าปรั บ ใช ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สรางผลงานวิจัย รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวของใหแกชุมชน ประชาคม ทั้งในทองถิ่น
ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
8. สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา
และองคการการบริหารตางๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
9. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวม และใหความสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพสูง
1.5 ขอมูลพื้นฐาน
คณะวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ มีบุคลากรทั้งสิ้น 61 คน จําแนกเปน สายวิชาการ จํานวน 48 คน สายสนับสนุน จํานวน
13 คน ซึ่งจํานวนอาจารยทั้งหมดจําแนกตามคุณวุฒิ นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 48 คน
โดยอาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 32 คน ระดับปริญญาโท 14 คน ระดับปริญญาตรี 2 คน และมี
ตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย 3 คน รองศาสตราจารย 3 คน ผูชวยศาสตราจารย 1 คน และอาจารย
41 คน
ในปก ารศึก ษา 2555 คณะ วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน
ภาคปกติและภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ใน 4 สาขา และมีการสอนในระดับปริญญาโท
จํานวน 3 หลักสูตร ใน 6 สาขา และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ใน 4 สาขา
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 คณะได รั บ การจั ดสรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ยเพื่ อ
ดําเนินภารกิจจํานวน 52,400,000.00 บาท โดยเปนเงินงบประมาณที่เปนเงินรายไดทั้งหมด

2. ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แยกตามมิติ
ไดเปน 8 มิติ ดังนี้
2.1 มิติที่ 1 ดานการเรียนการสอน
2.1.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2554
จํานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร จัดทั้งภาคปกติ ระดับปริญญาตรีจํานวน 191 คน ปริญญาโทจํานวน - คน
ปริญญาเอก 5 คน รวมทั้งสิ้น 196 คน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีจํานวน 459 คน ปริญญาโท
790 คน และระดับปริญญาเอก 295 คน รวมทั้งสิ้น 1,544 คน เมื่อรวมนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,740 คน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.1.2 ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร
1) มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยวิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
กําหนดระบบในการเปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2553
2) มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใชวิธีประเมิน
ออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญ ญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 71.43
ในปก ารศึก ษา 2555 วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีห ลัก สูตรตามกรอบ มคอ.
จํานวน 11 หลักสูตร และหลักสูตร พ.ศ. 2548 มีจํานวน 3 หลักสูตร (รอปดหลักสูตรเมื่อนักศึกษา
เรียนครบหลักสูตร ป 2556)
2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา
วิท ยาลั ยนวั ตกรรมการจัด การ ได พั ฒ นารู ป แบบการรับ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให โ อกาส
กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษ กลาวคือรับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬา นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากระบบกลาง
และนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
- มีการเทียบโอนประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมพิเศษ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไดจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการรับ
นักศึกษาพรอมทั้งจัดกิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ รวมทั้ง จัดกิจ กรรมเสริม สรา งแรงจูง ใจในการเขาเรียนของนัก ศึก ษาเช น พี่ชวนนอ ง
สรางเครือขายประชาสัมพันธและเพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเขาเรียน
2.1.4 การส ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม
มีการประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป
โดยมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่ง แวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง
กับ วิ สั ย ทัศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิต ที่ พึ ง ประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม
ไวในคูมือนักศึกษา ป 2555
2) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา
ครบ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก โครงการศึกษาดูงานที่การบิน และศูนยฝกลูกเรือ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
เพื่อเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ วันที่ 15, 18, 22, 25, 29 สิงหาคม 2555
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- กิจ กรรมกีฬาและการสง เสริมสุขภาพ ไดแก โครงการสงเสริม การสั่ง สม
สมรรถนะและประสบการณ ที่ พึง ประสงค ของนั ก ศึ ก ษาทางวิช าการและงานวิจั ย วั นที่ 12 - 13
พฤษภาคม 2555 (เลนกีฬาโบวลิ่ง)
- กิจ กรรมบําเพ็ญ ประโยชนและรักษาสิ่ง แวดลอม ไดแก โครงการอบรม
คุณธรรมเพื่อจิตอาสา วันที่ 19 มีนาคม 2555
- กิจกรรมนันทนาการ ไดแก โครงการทําซุมและแสดงความยินดีบัณฑิตของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจําป 2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555
- กิจ กรรมสง เสริม ศิล ปวัฒ นธรรม ไดแก โครงการพิธีไหวครูและประดับ
เครื่องหมายชั้นป นักศึกษาภาคปกติและศิษยเกา วิทยาลัยนวัตกรรมการจั ดการ ประจําปการศึกษา
2555 และโครงการ
3) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ทั้ง ที่จัดโดยมหาวิท ยาลัยและองคการนัก ศึก ษาทุก สิ้นปการศึก ษา โดยมีขอกําหนดการติดตามผล
โครงการในแบบฟอรมการเสนอโครงการ และมีการติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมี
รายงานสรุปทุกโครงการ
4) วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีก ารนําผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน โครงการพิธีไหวครู นักศึกษาภาคปกติและศิษยเกา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดจัดทุกป และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปถัดไป
นอกจากนี้ วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ยัง ดําเนินการจัดกิจ กรรมตามนโยบาย
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด
(Democracy Decency Drug) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และ
สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการ
ตางๆ ในแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีการดําเนินโครงการอบรมสัมมนานักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษายุคใหม และโครงการพัฒนานักศึกษา
(2) มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังนี้
- ดานการสง เสริ ม ประชาธิป ไตย มีก ารจัดประชุม การเลือกประธาน
นักศึกษา ภาคปกติ ประจําป 2555
- ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย โครงการอบรมคุณธรรม
เพื่อจิตอาสา วันที่ 19 มีนาคม 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ปลูกจิตสํานึกจิตอาสาดวยการฟนฟูบูรณะวัดหลังน้ําทวม วันที่ 29 สิงหาคม 2555
- ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รักนี้คุมได รักปลอดภัยหางไกลการตั้งครรภและเอดส วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555 (ดําเนินการรวมกับ
มหาวิทยาลัย)
(3) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึก ษา ใหมีองคความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ โครงการอบรมเทคนิคการสอนและ
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ผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้ง พัฒนาสมรรถนะทางดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแก
อาจารย วันที่ 23 มีนาคม 2555
2.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การให ค วามสํ า คั ญ ในการให ค วามรู ค วามเข า ใจ
กับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โครงการอบรมเทคนิค
การสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ใหแกอาจารย วันที่ 23 มีนาคม 2555
2.1.6 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ผลการสํา รวจความพึ ง พอใจของผูใ ชบั ณฑิ ต และความพึง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
ในภาพรวมอยูที่ 4.27 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 85.4 ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังนี้
1) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.38 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
87.6 โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด
รองลงมาไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการ และความรูความสามารถพื้นฐาน ตามลําดับเมื่อนํา
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
(รอยละ 87.6) เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 แลวไดเทากับ 4.38 คะแนน
2) ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูที่ 4.15 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน
83 โดยนักศึก ษามีความพึงพอใจในประเด็นหลัก ดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลัก
ดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในขออาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอเวลาสูงที่สุด รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจตอขนาดและ
สภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิของหองบรรยาย และเสียงรบกวน รองลงมานักศึกษามีความ
พึงพอใจตอความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ ฐานขอมูลทางวิชาการ
และสื่อสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง)
เมื่อนําผลการสํารวจความพึง พอใจของนัก ศึก ษา วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
(รอยละ 83) เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานัก งาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 แลวไดเทากับ 4.15 คะแนน ขอมูลผลการสํารวจแสดงดังตารางที่ 3.83
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ตารางที่ 3.83 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของวิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ
หัวขอการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
รอยละของ
คะแนน
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.50
90
2. ดานความรู
4.33
86.60
3. ดานทักษะทางปญญา
4.41
88.20
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.38
87.60
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
4.26
85.20
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.7 นักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม และ
จริยธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด
และแขงขันอยูเสมอ มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด
และแขงขัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555 ทําใหมีอาจารยและนักศึกษาไดรับ
รางวัลดังนี้
1) นักศึกษา จํานวน 1 คน
นายพงษศธร อัปการัตน นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการบิน
ชั้นปที่ 4 ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน จังหวัดหนองคาย ประจําปพุทธศักราช 2555 จากสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดหนองคาย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหนองคาย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
2) อาจารย จํานวน 1 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมการนําโดยอาจารย ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ไดรับเกียรติบัตร
จากสํานักสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แหงสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย
ในการร ว มพั ฒ นาบุ ค ลากรและองค ก ร ด ว ยธรรมบรรยาย ถวายเป น พระราชกุ ศ ลในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในโครงการ 84 พรรษา
84 องคกรพัฒนาดวยธรรมะ พุทธชยันตี 2,600 ปแหงการตื่นรู ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 และไดรับ
เกี ย รติ บั ต รจากกลุ ม เพื่ อ ชี วิ ต ดี ง าม ในการร ว มพั ฒ นาบุ ค ลากรและองค ก ร ด ว ยธรรมบรรยาย
ถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ
84 พรรษา ใน โครงการ 84 พรรษา 84 องคกรพัฒนาดวยธรรมะพุทธชยันตี 2,600 ป แหงการตื่นรู
ในวันที่ 23 มีนาคม 2555
2.2 มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
วิทยาลัยใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหาร
จัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เปนหลัก ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศ
ตลอดมา มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเนื่อง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

270

รายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ที่ใหบริการ
สวนวิทยาลัยฯ มีฝายวิจัยและงานสรางสรรค ในการทําหนาที่สนับสนุนใหการดําเนินงานวิจัย
และงานสรางสรรคขับเคลื่อนไปได และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และทุนวิจัยของ
วิทยาลัยที่สนับสนุนใหอาจารย ไดดําเนินการทํางานวิจัย อีกดวย วิทยาลัย มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนี้
2.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค ไดดําเนินการดังนี้
1) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจัยของวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของประเทศ พัฒนา
ความรูและทักษะการวิจัยจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก ใหกับบุคคลากรของคณะนําไปใช
ประโยชนการปฏิบัติงานมีการจัดตั้งคณะทํางานในการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
ของวิทยาลัย
2) มีการจัดทําแผนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
3) วิ ท ยาลัยฯ ได จัดสรรงบประมาณการทํา งานวิจัย และงานสรา งสรรค โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการวิจัยของบุคลากรในวิทยาลัยฯ มากขึ้น และมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย
4) มีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาทุน มีห นาที่พิจ ารณาโครงการวิจัยของ
ผูขอรับทุนและรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น
2.2.2 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตา งๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยไดบรรจุไวในแผนงบประมาณ
ป พ.ศ. 2555 ในโครงการสงเสริมเครือขายทางการวิจัยกับหนวยงานภายนอกและพัฒ นางานวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรม
2.2.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
1) พัฒ นาระบบสรางขวัญ กํ าลัง ใจ และยกยองนัก วิจัย ที่มีผ ลงานวิ จัยและงาน
สรางสรรคดีเดนของวิทยาลัยฯ
2) พัฒนาระบบกลไกและสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรมวิทยาลัยฯ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานทําการ
วิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และฝายวิจัยและงานสรางสรรค วิทยาลัยฯ เปนหนวยงานกลางเพื่อประสานความรวมมือ
และประชาสัมพันธในกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ
3) การใหทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนละ 30,000 บาท ตามโครงการสงเสริมเครือขาย
ทางการวิจัยกับหนวยงานภายนอกและพัฒนางานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
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2.2.4 วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานการเผยแพรในรูปแบบตางๆ โดยมีบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2 เรื่อง และระดับนานาชาติ 2 เรื่อง
2.2.5 วิ ทยาลั ย มี นโยบายสนั บสนุ นให อาจารย นํา ผลงานวิ จั ย ไปใช ให เ กิ ดประโยชน
ในดานตางๆ
มีโ ครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริก ารที่มีตอการใหบ ริก ารขององคก าร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจัง หวัดสระแกว ของ อ.ดร.เปรมจิตร บุญสาย ที่มีการนําไปใชป ระโยชน
กับองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระแกว
2.3 มิติที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีก ารจัดฝก อบรมและจัดทําโครงการดานบริก ารวิชาการ
ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชากาดังนี้
2.3.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงาน
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการ
แกบุคคล ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ
ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน
โดยจัดทําเปนคูมือการใหบริการวิชาการ
2.3.2 ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนดังตอไปนี้
1) โครงการบําบัดน้ําเสียดวยน้ําหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง จํานวน
10,000 บาท กลุมเปาหมายจํานวน 40 คน ไดแก ประชาชนตําบลสวนพริกไทย
2) โครงการสงเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณที่พึงประสงคของนักศึกษา
ทางวิชาการและงานวิจัย จํานวน 45,000 บาท กลุมเปาหมายจํานวน แบงเปน 3 กลุม
- บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่
หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) จํานวน 5 คน
- ศิษยปจจุบันของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต) จํานวน 11 คน
- ศิษยเกาและชุมชนทองถิ่น (พนักงานบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมใกลเ คียง)
จํานวน 25 คน
2.3.3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย
ทั้ง 2 โครงการที่จะไปใหบริการวิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนบริการวิชาการ
2.3.4 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสวนพริ ก ไทย จ.ปทุ ม ธานี และ นิ ค มอุ ต สา หกรรมบางปะอิ น
จ.พระนครศรีอยุธยา ในการจัดอบรม
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2.3.5 วิท ยาลัยนวัตกรรมการจั ดการไดดํ าเนิ นการบริ ก ารวิ ชาการในรูป ของโครงการ/
กิจกรรมตางๆรวมทั้งสิ้น 2 โครงการ รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 55,000 บาท คิดเปนรอยละ 20
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายทั้ง 2 โครงการ รวมทั้งสิ้นจํานวน 81 คน
2.3.6 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการเรียนสอนและการวิจัย ในรายวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมชุมชน และมีงานวิจัย เรื่อง “โครงการ
ประเมินคุณภาพน้ําทิ้ง จากการบําบัดน้ําเสียโดยใชน้ําหมัก ชีวภาพ” และนํามาจัดฝก อบรมเรื่อ ง
“การบําบัดน้ําเสียดวยน้ําหมักชีวภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการสงเสริมการสั่งสม
สมรรถนะและประสบการณที่พึงประสงคของนักศึกษาทางวิชาการและงานวิจัย
2.3.7 ผลการดําเนินงานในภาพรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารยมีสวนรวมในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเปนหัวหนาโครงการ ผูตรวจสอบโครงการ ผูประสานงานโครงการ
และวิทยากร รวมจํานวน 6 คน จากอาจารยทั้งหมด 54 คน คิดเปนรอยละ 11.11 จําแนกไดดังนี้
2.3.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 2 โครงการ
คิดเปนรอยละ 3.70 ของอาจารยทั้งหมดในคณะ
2.3.9 โครงการที่ ดํ า เนิ น การทั้ ง หมดได รั บ การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ โดยใช เ กณฑ ข อง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแบบ 3 มิติ คือ ประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดาน
การนําไปใช
2.4 มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให
ความสําคัญตอการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว
ดังนี้
2.4.1 บูรณาการงานกับการเรียนการสอน ดังนี้
1) โครงการพิธีไหวครูและประดับเครื่องหมายชั้นป นักศึกษาภาคปกติและศิษยเกา
บูรณาการกับรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อใหนักศึกษาธํารง
ไวซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม ยึดมั่นในคําสอนของครู สรางความสามัคคีในหมูคณะรวมทั้ง
มีความรักและเคารพในเครื่องแบบ
2) โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อจิตอาสาบูรณาการกับรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของสาขาวิชาการจั ดการการบินเมื่อวัน ที่ 19 มีนาคม 2555 เพื่อใหนัก ศึก ษาที่เ ขารวมโครงการ
มีความรูความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.2 บูรณาการกับการบริการวิชาการ
ไดแก โครงการบําบัดน้ําเสียดวยน้ําหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชน
ตําบลสวนพริกไทย บูรณาการกับวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
วิทยาลัยไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน วันสําคัญ
ของชาติ และประเพณี สํ าคั ญ การพั ฒนาบุ คลิ กภาพ คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ค านิยมความเป นไทย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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อาทิ โครงการพิธีไหวครูและประดับเครื่องหมายชั้นป และโครงการจัดนิทรรศการวันเจาฟาวิชาการ
เปนตน
กิจกรรมและโครงการตางๆ จะดําเนินการโดยสํานักศิลปวัฒ นธรรมและประสาน
สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งจะมีกิจกรรมและโครงการจํานวนทั้งสิ้น
6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพิธีไหวครูและประดับเครื่องหมายชั้นป
2) โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อจิตอาสา
3) โครงการการบินจิตอาสา
4) โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
5) โครงการแหเทียนพรรษาประจําป
6) โครงการงานวันเจาฟา
2.5 มิติที่ 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังนี้
2.5.1 การบริหารจัดการทั้งองคกร
1) วิทยาลัยฯ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถั มภ จังหวัดปทุ มธานี ว าดวยการบริหาร
และการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2554 โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาท
ในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.5.2 ดานการบริหารจัดการงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงาน
ตามภารกิจ เปนจํานวนทั้งสิ้น 52,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จํานวน 10,400,000 บาท เปนอัตรารอยละ 19.85 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรในสัดสวนรอยละ 70 ของรายรับจริงของวิทยาลัยฯ สําหรับการวิเคราะห
รายไดและรายจายของวิทยาลัยฯ พบวา ประมาณการรายไดและรายไดที่จัดเก็บไดจริงในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 แสดงใหเห็นวารายไดที่จัดเก็บไดจริงคิดเปนอัตรารอยละ 76.12 ของประมาณการรายได
และรายละเอียดของการเบิกจายงบประมาณแสดงใหเห็นยอดการเบิกจายจริงเทียบกับงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรอยูในอัตรารอยละ 71.89 สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
ป พ.ศ. 2555 จะรายงานเรียงตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร โดยรายงานผลที่เ กิดขึ้น จํานวน
งบประมาณที่ใชจาย และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงาน ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สร า งเครื อ ข า ยและแสวงหาพั นธมิ ต รในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เชิงบูรณาการ
วิ ท ยาลั ย ฯ ได ส ร า งความมื อ กั บ หน ว ยงานทั้ ง ภายในประเทศและต า งประเทศ
เพื่อใหบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 6 โครงการ
และจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 640,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ไดรวม
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการ
ดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 1 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 390214.10 บาท
อาทิเ ชน โครงการจัดหาความรวมมือทางวิชาการกับ องคกรตางๆ ทั้ง ในประเทศและตางประเทศ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยสากลวิจัย เปนตน
ตารางที่ 3.84 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สรุปผล
งบประมาณ
ตัวชี้วัด/
ผลการ
ชื่อโครงการ
การ
คาเปาหมาย ดําเนินงาน
ดําเนินงาน ตามแผน ที่ใชจริง
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
รอยละ 80
อยูระหวาง
หลักสูตรรวมทั้งจัดหาความ
การ
รวมมือในการจัดการศึกษา
ดําเนินการ
พิเศษกับหนวยงานภายนอก
2. โครงการสงเสริมเครือขาย
จํานวนงานวิจัย
อยูระหวาง
ทางการวิจัยกับหนวยงาน
1 งานวิจัย
การ
ภายนอกและพัฒนางานวิจัน
ดําเนินการ
เพื่อพัฒนานวัตกรรม
3. โครงการจัดหาความรวมมือ
จํานวนโครงการ
วิทยาลัยฯ
ทางวิชาการกับองคกรตางๆ
ความรวมมือทาง ดําเนินการลง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
วิชาการในการ
นามความ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู
แลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยสากล
รวมกับองคกรตางๆ มหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและ
ใน
ตางประเทศจํานวน ตางประเทศ
1 แหง
จํานวน
1 แหง ไดแก
Yunnan
University
4. โครงการการสงเสริมการจัด จํานวนกรจัดประชุม อยูระหวาง
และเขารวมประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ
การ
ทางวิชาการ
นานาชาติ จํานวน
ดําเนินการ
1 ครั้ง
5. โครงการคืนสูเหยา
ระดับความสําเร็จ
รอการ
ชาววิทยาลัย
ของโครงการระดับ 5 ดําเนินการ
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รอยละ 80
รอการ
ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการ
หรือหนวยงานที่มีระบบการ
ปฏิบัติงาน มีสมรรถนะสูงทั้งใน
และตางประเทศ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

200,000

10,000

บรรลุ

350,000

335,014.10

ไมบรรลุ

90,000

45,200

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
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ตารางที่ 3.85 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จํานวน
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
6
1
640,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
1
1
390,214.10
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
16.66
100
60.97
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรโดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนใหกับบัณฑิต
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ
จํานวน 21 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 49,611,608 บาท วิทยาลัยฯ ไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิท ยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิท ยาลัย ไดมีก ารดําเนิน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 48,180,779.17 บาท
อาทิ เ ชน โครงการประชุม เชิง ปฏิบัติ ก ารเพื่อ รับ การตรวจประเมิน คุณภาพการศึ ก ษาทั้ง ภายใน
และภายนอก, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพกรศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชาและระดับวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2554 และ โครงการการอบรมเทคนิคการสอน
และผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแก
อาจารย เปนตน
ตารางที่ 3.86 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชื่อโครงการ
สรุปผลการ
งบประมาณ
ดําเนินงาน
ตามแผน
ที่ใชจริง
1. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ (สํานักงานคณบดีวิทยาลัยฯ)
2. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
3. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรรัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บรรลุ

4,739,800

4,366,293.46

บรรลุ

3,260,200

3,101,929.29

บรรลุ

12,623,643

12,623,571.19

บรรลุ

4,285,120

4,154,912.68
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ตารางที่ 3.86 (ตอ)
ชื่อโครงการ
5. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
6. โครงการความรวมมือทางวิชาการฯ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
7. โครงการพิเศษฯ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (สําหรับบุคลากรทองถิ่น)
8. โครงการจัดการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนา (การบริหารสํานักงาน)
9. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน
10. โครงการการวิจัยและบริการวิชาการ
11. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและบุคลากร
(พัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษา)
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพกรศึกษาภายในระดับ สาขาวิชาและ
ระดับวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2554
15. โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและฝกประสบการณชีวิต
16. โครงการการพัฒนาเกณฑมาตรฐานและจัดกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะและสําหรับนักศึกษา
17. โครงการการสงเสริมการสั่งสมสมรรถนะและ
ประสบการณที่พึงประสงคของนักศึกษา
18. โครงการการพัฒนาภาษาตางประเทศ
19. โครงการการอบรมเทคนิคการสอนและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางดานนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารย
20. โครงการสงเสริม สืบทอด เผยแพร และแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย
21. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคลากร
ภายนอก

สรุปผลการ
ดําเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผน
ที่ใชจริง

บรรลุ

2,127,920

1,902,790

บรรลุ

4,064,910

4,061,427.50

บรรลุ

4,335,290

4329469.13

บรรลุ

8,384,788

7802403.74

บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

5,542,212
12,500

5,519,689.98
7,765

บรรลุ

60,080

60,080

บรรลุ

124,200

105,672

ไมบรรลุ
บรรลุ

2,500

2,500

บรรลุ

120,000

38,550

ไมบรรลุ
บรรลุ

3,725

3,725

บรรลุ

100,000

100,000

ไมบรรลุ
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ตารางที่ 3.87 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
21
16
49,611,608
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
6
6
48,180,779.17
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
28.57
37.50
97.12
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไ ข
ปญหาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ เปนมหาวิ ท ยาลั ยที่อ ยูใกล ชิดกั บ ชุม ชน สัง คม จึ ง มีความเขาใจ
ในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได
กําหนดยุทธศาสตรขึ้นเพื่อมีสวนรวมในการแกปญ
 หาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน วิทยาลัยฯ จึงไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรดังกลาว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 4 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ
จํานวน 150,000 บาท วิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 1 โครงการ
ใชเ งินงบประมาณทั้ง สิ้น 72,500 บาท อาทิเชน โครงการสง เสริม การผลิตวารสารทางวิชาการ
และงานวิจัย เปนตน
ตารางที่ 3.88 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
งบประมาณ
สรุปผลการ
ชื่อโครงการ
ดําเนินงาน ตามแผน ที่ใชจริง
1. โครงการสงเสริมการจัดทําเอกสารตํารา หนังสือทาง
ไมบรรลุ
วิชาการและงานวิจัย
2. โครงการศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพรองคความรู ไมบรรลุ
ที่เปนภูมปิ ญญาไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับ
นักศึกษา
3. โครงการสงเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการและ
บรรลุ
150000
72500
งานวิจัย
4. โครงการจัดหาความรวมือและจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ไมบรรลุ
โดยความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และใน ASIAN
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ตารางที่ 3.89 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จํานวน
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ประเด็นพิจารณา
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
4
1
150,000
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
1
1
72,500
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
25
100
48.33
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน
โดยมีการวางแผนงานโครงการจํานวน 6 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,457,510 บาท
และไดดําเนินการจํานวน 6 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,182,625 บาท อาทิเชน โครงการ
เพื่อทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจทบทวนแผน กลยุทธ ป พ.ศ. 2554 - 2557 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และโครงการ
สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เปนตน
ตารางที่ 3.90 รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
งบประมาณ
สรุปผลการ
ชื่อโครงการ
ดําเนินงาน ตามแผน
ที่ใชจริง
1. โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
บรรลุ
115,500
114,500
แผนปฏิบัตริ าชการ
2. โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุกและสื่อสาร
บรรลุ
870,900
864,279
ภาพลักษณองคกรรวมทัง้ สือ่ สารเผยแพรผลงานวิชาการ
3. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
บรรลุ
28,925
3,925
4. โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
บรรลุ
8,585
8,585
5. โครงการจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา
บรรลุ
300,000
75,863
และการบริหารจัดการ
6. โครงการคายคุณธรรม
บรรลุ
133,600
115,500
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ตารางที่ 3.91 สรุปความสําเร็จของตัวบงชี้และการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
จํานวน
จํานวนโครงการ
จํานวน
โครงการ
ที่สําเร็จ
งบประมาณ
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
6
6
1,457,510
งบประมาณที่ได
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่ กิดขึ้นจริง
6
6
1,182,625
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ
100
100
100
2.5.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุท ธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการ
สง เสริม การเข า สู ตํา แหน ง ทางวิช าการ โครงการส ง เสริ ม การปฏิบั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
และโครงการคายคุณธรรม
2.6 มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีพั นธกิจ ที่จ ะตองปฏิ บัติตามที่กําหนดในพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สวนหนึ่งเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดมี
ผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
2.6.1 การจัดทําโครงการตาง ๆ
1) โครงการอบรมเทคนิคการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนา
สมรรถนะทางด านนวัต กรรมการจั ดการเรีย นการสอนใหแก อาจารย ในวั นที่ 23 มีน าคม 2555
ณ หองชั้น 4 (15 - 401) Lecture Room 1 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
2) โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ในวันที่
21 มีนาคม 2555 ณ หองชั้น 7 (15 - 706) อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
3) โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปการศึกษา 2554

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 3.92 โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนินการ

1. โครงการอบรม
วันที่
เทคนิคการสอนและ 23 มีนาคม
ผลิตสื่อการเรียนการ
2555
สอนรวมทั้งการ
พัฒนาสมรรถนะ
ทางดานนวัตกรรม
การจัดการเรียนการ
สอนใหแกอาจารย
2. โครงการอบรม
การเขียนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อ
ขอตําแหนงทาง
วิชาการ

วันที่
21 มีนาคม
2555

สถานที่

กลุมเปา จํานวน รอยละความสําเร็จของ
สรุปความ
หมาย/ ผูรวม
โครงการ
สําเร็จของ
จํานวน โครงการ ความ ความ การ
โครงการ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช
หองชั้น 4
42
29
75.40 79.60 79.80 ผูเขารวมอบรม
(15-401)
สามารถนํา
Lecture
ความรูที่ไดรับไป
Room 1
ปรับใชในการ
อาคาร
เรียนการสอนได
100 ป
สมเด็จ
พระศรี
นครินทร
หองชั้น 7
39
21
93.10 88.40 86.60 ผูเขารวมอบรม
(15-706)
สามารถนํา
อาคาร
ความรูที่ไดรับไป
100 ป
ปรับใชในการ
สมเด็จ
เขียนผลงานทาง
พระศรี
วิชาการเพื่อขอ
นครินทร
ตําแหนงทาง
วิชาการไดอยาง
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

2.7 มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแก วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ เพื่อจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีการนอมนํา
พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนในโอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดี
ตอประเทศชาติ นอกจากนี้ยังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ถวายเป น
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การดําเนินงานสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินโครงการดังนี้
โครงการอบรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการบําบัดน้ําเสียดวยน้ําหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนําไปบูรณาการ
กับวิชา วิทยาการสิ่งแวดลอมชุมชน ในปการศึกษา 1/2554
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2) โครงการกระดาษ 3 R ซึ่งทําใหบุคลากรที่เ ขารวมโครงการมีจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงการลดใชทรัพยากร การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด และการนํา
ทรัพยากรที่ใชแลวมาแปรสภาพเพื่อใชใหม
ตารางที่ 3.93 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
ชื่อโครงการ

วันที่
ดําเนินการ

สถานที่

กลุม จํานวน
รอยละความสําเร็จ
สรุปความ
เปา
ผูรวม
ของโครงการ
สําเร็จของ
หมาย โครงการ ความ ความ การ
โครงการ
รู
พึง นําไป
พอใจ ใช
1. โครงการบําบัด ก.ค. - ต.ค.
ต.สวน
40
38 คน 83.33 97.20 100 ผูเขารับการอบรม
น้ําเสียดวยน้ํา
54
พริกไทย
คน
มีความรูเรื่อง
หมักชีวภาพตาม
อ.เมื อง
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจ
จ.ปทุ ม ธานี
และการทําน้ําหมัก
พอเพียง
ชีวภาพ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยสามารถทําน้ํา
หมักชีวภาพไว
บําบัดน้ําเสียที่
ศูนยเรียนรูของ
หมูบานได
2. โครงการ
เม.ย.
วิทยาลัย
30
30 คน
78
90
95 ผูเขารวมโครงการ
กระดาษ 3R
นวัตกรรม
คน
มีจิตสํานึกที่ดี
พ.ค. 55
การจัดการ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ตระหนักถึงการลด
ใชทรัพยากร การ
ใชทรัพยากรให
คุมคาที่สุด และ
การนําทรัพยากร
ที่ใชแลวมาแปร
สภาพเพื่อใชใหม

2.8 มิติที่ 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ
วิท ยาลัย นวั ตกรรมการจัดการ ใหความสํ าคั ญ ในเรื่อ งการสรางเครือข ายความรว มมื อ
เพื่อดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการความรวมมือในการจัดการศึก ษาหลักสูตรตางๆ ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับมหาลัยในตางประเทศดังตารางตอไปนี้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางที่ 3.94 โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ขอตกลงความรวมมือ วันที่ลงนาม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
สําเร็จ
ทาง (MOU)
ความรวมมือ
(ชวงเวลาดําเนินการ)
1. โครงการความ
27 ส.ค. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ
รวมมือ ระหวาง
2555
ราชภัฎ วไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ในพระบรมราชูปถัมภ
วไลยอลงกรณ
วไลยอลงกรณในพระ
ฝกปฏิบัตงิ านกับหนวยธุรกิจ ในพระบรมราชูปถัมภ
บรมราชูปถัมภ กับ
การบริการภาคพื้น บริษัท เขาฝกปฏิบัติงานกับ
บริษัท การบินไทย
การบินไทย จํากัด(มหาชน) หนวยธุรกิจการบริการ
จํากัด (มหาชน)
และจัดใหมีอาจารย
ภาคพื้น บริษัทการบิน
ผูรบั ผิดชอบไปตรวจเยี่ยม
ไทย จํากัด(มหาชน) และ
การฝกปฏิบัตงิ านของ
มีอาจารยผรู ับผิดชอบไป
นักศึกษา ณ สนามบิน
ตรวจเยี่ยมการฝก
สุวรรณภูมิ เพือ่ รับทราบการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
เพื่อรับทราบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา

3. การประเมินผลงาน
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในวิท ยาลัยจํานวน 8 คน หรือรอยละ 40
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของวิทยาลัย 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยดาน
การเรียนการสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.62) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิ ษฐและ
งานสรางสรรคระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมากที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย 4.23) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35)
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.59) คะแนน
เฉลี่ยดานการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42)
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32)

4. การประเมินผลการบริหารจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจํานวน
15 คน หรือรอยละ 45.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี
5 ดาน ดังนี้ ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.82) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85) ดานการบริหารงาน
ในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.04)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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5. สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ผลประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนน
เทากับ 4.64 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ 4.67 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม
4.38 ซึ่งสรุปไดดัง ตารางที่ 3.95 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ แสดงดัง
ตารางที่ 3.96
ตารางที่ 3.95 คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คาถวงน้ําหนัก
คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ตัวชี้วัด 8 มิติ
90
4.67
จากแบบสอบถาม
10
4.38
รวม
100
4.64
ตารางที่ 3.96 ผลการดําเนินงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 มิติ
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 1 ดานการเรียนการสอน
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
มิติ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน
ความรวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น
มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน ป
การศึกษาทีประเมิน
5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน

7.5
7.5
5

4.53
5.00
รอยละ 59.49

4.53
5.00
2.00

10

4.11

4.11

5
5

5.00
รอยละ
100

5.00
5.00

5

5.00

5.00

2

รอยละ
94.00
5.00
5.00
5.00
4.00

5.00

2
2
2
2

5.00
5.00
5.00
4.00
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ตารางที่ 3.96 (ตอ)
มิติ/ตัวบงชี้
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
ผลรวมคะแนน

คาถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

10

รอยละ
100

5.00

7.5

รอยละ
100
รอยละ
100

5.00

7.5

10

90

รอยละ
100

คาคะแนน

5.00

5.00

4.67

การวิเคราะหการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จุดเดน
1) มีหลักสูตรที่หลากหลายและมีคณาจารยที่มีความพรอมสูง
2) มีกิจกรรมหลากหลายสนองความสนใจของคณาจารยไดดี
3) มีแผนกลยุทธ (ยุทธศาสตร) ที่ดีครอบคลุมประเด็นสําคัญของมหาวิทยาลัยในทุกดาน
4) มีความพยายามที่จะทําภารกิจใหครบถวนสมบูรณดี
ขอเสนอแนะ
1) ควรจัดกิจกรรมที่มีความโดดเดนและมีผลกระทบที่ชัดเจนตอสังคม
2) การบูรณาการการสอนกับกิจกรรมตางๆ ยังไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะกิจกรรมวิจัย ควรให
นักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยบาง
3) ควรสงเสริมใหคณาจารยไดคิดและพัฒนากิจกรรมของตนเองใหเดนชัดขึ้น เชน การสราง
งานวิจัย การเขียนบทความตางๆ
4) ควรปรึกษาหารือกับคณาจารยในการสรางจุดเดนของวิทยาลัย
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การประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย จากแบบสอบถาม
1. คณะครุศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 23 คน หรือรอยละ 65.71
ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ดานการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
4.22
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผี ลงานดาน 3.96
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผี ลงานดานวิชาการ
3.78
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
4.04
มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
4.00
มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
4.17
มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
3.83

1.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
3.87
ภายนอก
2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก 3.70
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.74
4. มีการใหนกั ศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
3.39

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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1.3 ดานการบริการวิชาการ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน
1.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

คาเฉลี่ย
3.65

ความหมาย
มาก

3.91
3.74

มาก
มาก

3.57
3.91

มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.78
4.26
4.00
3.91

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

1.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 4.22
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
2. มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
3.87
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
3.48
บุคลากรดีเดนของคณะ
1.6 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
หัวขอประเมิน
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3. มีแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.96

ความหมาย
มาก

4.00

มาก

3.96

มาก
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1.7 การสรางเครือขายความรวมมือ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกับ
ศิษยเกา
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
4. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย

คาเฉลี่ย
3.68

ความหมาย
มาก

3.77
3.73

มาก
มาก

3.50

มาก

3.50

มาก

3.77

มาก

1.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. ขอจํากัด ดานคา ตอบแทนวิท ยากรจึง ทํ าใหไม ส ะดวกตอการจัดหาวิ ท ยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ
2. ตองการใหมีการสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเนื่อง
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2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 10 คน หรือรอยละ 62.50
ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 4.00
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผี ลงานดาน 3.90
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผี ลงานดานวิชาการ
3.60
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
4.40
มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
4.00
มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
4.00
มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
3.60

2.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
3.80
ภายนอก
2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก 3.70
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.60
4. มีการใหนกั ศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
3.70
2.3 ดานการบริการวิชาการ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.30

ความหมาย
ปานกลาง

3.60
3.60

มาก
มาก

3.20
3.90

ปานกลาง
มาก
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2.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

คาเฉลี่ย
3.30
4.10
3.80
3.60

2.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 4.20
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
2. มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
4.20
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
3.80
บุคลากรดีเดนของคณะ
2.6 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
หัวขอประเมิน
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3. มีแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ

ความหมาย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

คาเฉลี่ย
4.20

ความหมาย
มากที่สุด

4.00

มาก

4.20

มากที่สุด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.7 การสรางเครือขายความรวมมือ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกับ
ศิษยเกา
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
4. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย

คาเฉลี่ย
3.60

ความหมาย
มาก

3.70
3.80

มาก
มาก

3.00

ปานกลาง

3.40

มาก

3.30

ปานกลาง

2.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. คณะควรเพิ่มวิสัยทัศนในดานคุณภาพทางวิชาการใหนักศึกษาและชุมชน
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3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 18 คน หรือรอยละ 66.67
ของจํานวนกลุม ตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ดานการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 3.17
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผี ลงานดาน 3.00
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผี ลงานดานวิชาการ
2.67
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
3.06
มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
2.88
มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
3.29
มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
2.88

3.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
2.94
ภายนอก
2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก 3.11
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.28
4. มีการใหนกั ศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
2.56
3.3 ดานการบริการวิชาการ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

คาเฉลี่ย
2.50

ความหมาย
นอย

2.78
2.67

ปานกลาง
ปานกลาง

2.28
2.67

นอย
ปานกลาง
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3.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

คาเฉลี่ย
2.72
2.72
2.50
2.56

3.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 2.83
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
2. มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
2.78
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
2.39
บุคลากรดีเดนของคณะ
3.6 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
หัวขอประเมิน
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3. มีแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

คาเฉลี่ย
2.78

ความหมาย
ปานกลาง

2.78

ปานกลาง

2.78

ปานกลาง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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3.7 การสรางเครือขายความรวมมือ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกับ
ศิษยเกา
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
4. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย

คาเฉลี่ย
2.56

ความหมาย
นอย

2.61
2.56

ปานกลาง
นอย

2.28

นอย

2.22

นอย

2.56

นอย

3.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการสนับสนุนและใหความสําคัญกับการสอนภาคปฏิบัติ
2. ควรมีกลไกในการพัฒ นาหรือปรับปรุง หลัก สูตรใหส อดคลองกับกรอบแผนอุดมศึก ษา
ระยะยาว เพื่อใหลดหรือยกเลิกหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน
3. ควรเพิ่มการสงเสริมใหอาจารยไดเขารับการฝกอบรมใหตรงกับสาขาที่สอน
4. ควรเพิ่มขวัญกําลังใจของคณาจารยโดยเพิ่มกลไก หรือมีการยกยองคณาจารยที่มีผลงาน
ที่แสดงอัตลักษณของคณะ
5. สรางเครือขายและเพิ่มความรวมมือกับองคกรภายนอกใหมากขึ้น
6. ควรสงเสริมและอนุมัติการทํางานวิจัยใหกับกลุมคณาจารยที่หลากหลายมิใชกลุมเดิมๆ
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4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 39 คน หรือรอยละ 48.75
ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ดานการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 3.62
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผี ลงานดาน 3.74
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผี ลงานดานวิชาการ
3.44
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
3.67
มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3.36
มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
3.97
มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
3.28

4.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
3.33
ภายนอก
2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก 3.08
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.03
4. มีการใหนกั ศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
2.77
4.3 ดานการบริการวิชาการ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คาเฉลี่ย
3.18

ความหมาย
ปานกลาง

3.38
3.36

ปานกลาง
ปานกลาง

3.13
3.28

ปานกลาง
ปานกลาง
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4.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

คาเฉลี่ย
3.18
3.38
3.31
3.21

4.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 3.31
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
2. มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
3.36
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
3.08
บุคลากรดีเดนของคณะ
4.6 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
หัวขอประเมิน
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3. มีแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คาเฉลี่ย
3.36

ความหมาย
ปานกลาง

3.69

มาก

3.49

มาก
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4.7 การสรางเครือขายความรวมมือ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกับ
ศิษยเกา
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
4. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย

คาเฉลี่ย
3.24

ความหมาย
ปานกลาง

3.45
3.39

มาก
ปานกลาง

3.08

ปานกลาง

3.11

ปานกลาง

3.11

ปานกลาง

4.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มหลักประกันความมั่นคงในการทํางานใหกบั อาจารยเพื่อจะไดมีกําลังใจทุมเท
ทํางานไดมากขึ้น
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5. คณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 33 คน หรือรอยละ 61.11
ของจํานวนกลุม ตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ดานการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวขอประเมิน
มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค
มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผี ลงาน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผี ลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด

5.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
หัวขอประเมิน
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอก
2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. มีการใหนกั ศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
5.3 ดานการบริการวิชาการ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน

คาเฉลี่ย
4.00

ความหมาย
มาก

3.82

มาก

3.88

มาก

4.00
4.06
4.33
4.03

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

คาเฉลี่ย
3.91

ความหมาย
มาก

3.61

มาก

3.67
3.48

มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.67

ความหมาย
มาก

3.97
3.85

มาก
มาก

3.45
3.67

มาก
มาก
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5.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
5.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอประเมิน
1. มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
2. มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ
5.6 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
หัวขอประเมิน
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ อัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3. มีแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ

คาเฉลี่ย
3.55
3.67
3.64
3.64

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
4.00

ความหมาย
มาก

4.06

มาก

3.79

มาก

คาเฉลี่ย
4.00

ความหมาย
มาก

3.97

มาก

3.91

มาก
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5.7 การสรางเครือขายความรวมมือ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกับ
ศิษยเกา
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
4. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย

คาเฉลี่ย
3.94

ความหมาย
มาก

3.94
3.88

มาก
มาก

3.63

มาก

3.72

มาก

3.68

มาก

5.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมและอนุมัตงิ บวิจัยใหกับกลุม คณาจารยทหี่ ลากหลายไมใชกลุมเดิมๆ
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6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 37 คน หรือรอยละ 52.86
ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
6.1 ดานการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 4.22
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผี ลงานดาน 3.97
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผี ลงานดานวิชาการ
4.08
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
4.38
มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
4.22
มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
4.42
มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
3.97

6.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
3.76
ภายนอก
2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก 3.49
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.62
4. มีการใหนกั ศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
3.51
6.3 ดานการบริการวิชาการ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.68

ความหมาย
มาก

3.89
3.92

มาก
มาก

3.03
3.51

ปานกลาง
มาก
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6.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

คาเฉลี่ย
3.43
3.76
3.44
3.33

6.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 3.86
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน
2. มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
3.81
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
3.86
บุคลากรดีเดนของคณะ
6.6 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
หัวขอประเมิน
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3. มีแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ความหมาย
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.73

ความหมาย
มาก

3.73

มาก

3.73

มาก
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6.7 การสรางเครือขายความรวมมือ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกับ
ศิษยเกา
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
4. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย

คาเฉลี่ย
3.34

ความหมาย
ปานกลาง

3.46
3.60

มาก
มาก

3.09

ปานกลาง

3.17

ปานกลาง

3.14

ปานกลาง

6.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการสงเสริมการทําวิจัยในสายวิชาการของอาจารยแตละทานไมมุงเนนงานวิจัย
ที่ตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพเพียงอยางเดียว
2. ควรเพิ่ม การสง เสริม ใหอ าจารย ทําวิ จัยที่ ส ามารถนําไปพั ฒ นาการเรีย นการสอนกั บ
นักศึกษาไดดวย
3. ควรใหอาจารยทุก ทานมีโ อกาสพัฒ นาศัก ยภาพดานงานสอนของตนในการพิจ ารณา
ความดีความชอบ
4. ควรเพิ่มการจัดสถานที่เพื่อความสะดวกตอการใชงานของนักศึกษาไมเพียงเพิ่มสถานที่
งานประชุมเทานั้น
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7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในวิทยาลัยจํานวน 8 คน หรือรอยละ 40.00
ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
7.1 ดานการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
4.71
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผี ลงานดาน 4.38
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผี ลงานดานวิชาการ
4.25
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
4.63
มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
4.75
มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
4.88
มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
4.75

7.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
4.50
ภายนอก
2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก 4.50
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.38
4. มีการใหนกั ศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย
4.00
7.3 ดานการบริการวิชาการ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของวิทยาลัย
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของวิทยาลัย
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
4.25

ความหมาย
มาก

4.25
4.00

มาก
มาก

4.25
4.38

มาก
มาก
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7.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัย
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

คาเฉลี่ย
4.38
4.50
4.38
4.13

7.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 4.63
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน
2. มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
4.50
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
4.63
บุคลากรดีเดนของวิทยาลัย
7.6 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
หัวขอประเมิน
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3. มีแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารวิทยาลัย

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

คาเฉลี่ย
4.38

ความหมาย
มาก

4.50

มากที่สุด

4.38

มาก
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7.7 การสรางเครือขายความรวมมือ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางวิทยาลัยกับ
ศิษยเกา
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับชุมชน
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
4. มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย

คาเฉลี่ย
4.25

ความหมาย
มาก

4.38
4.38

มาก
มาก

4.25

มาก

4.38

มาก

4.25

มาก
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การประเมินการบริหารจัดการของคณบดี จากแบบสอบถาม
1. คณบดีคณะครุศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
31 คน หรือรอยละ 70.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
3.97
2. มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
3.45
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
3.55
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
3.65
5. มีการใหขอ มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
3.87
6. มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
3.77
ของงานไดชัดเจน พรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ
7. มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน มีการวางแผนโดยใชกลยุทธตางๆ
3.68
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 3.48
การทํางาน
1.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
2. มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนด
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
และวัตถุประสงคของโครงการ

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.87

ความหมาย
มาก

3.90
3.74
4.06

มาก
มาก
มาก

3.77

มาก

3.65
3.84

มาก
มาก
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1.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสิง่ จําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ
2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ
4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเฉลี่ย
3.61

ความหมาย
มาก

3.45
3.90

มาก
มาก

3.61

มาก

3.74
3.65
4.23

มาก
มาก
มากที่สุด

1.4 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.13
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
4.03
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
4.03
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ
4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
4.10
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
3.97
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1.5 ภาพรวม
หัวขอประเมิน
1. คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
2. ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในคณะ

คาเฉลี่ย
3.81

ความหมาย
มาก

3.94
4.00

มาก
มาก

1.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. เปนผูมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงคณบดี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
16 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
4.00
2. มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
4.00
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
4.19
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
4.00
5. มีการใหขอ มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
4.06
6. มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
4.25
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผปู ฏิบัติไดทราบ
7. มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
4.19
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 3.94
การทํางาน
2.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
2. มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนด
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
และวัตถุประสงคของโครงการ

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.75

ความหมาย
มาก

4.25
4.19
4.00

มากที่สุด
มาก
มาก

4.13

มาก

3.94
4.19

มาก
มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสิง่ จําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ
2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ
4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเฉลี่ย
3.56

ความหมาย
มาก

3.75
4.31

มาก
มากที่สุด

4.00

มาก

4.13
4.13
4.50

มาก
มาก
มากที่สุด

2.4 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.69
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
4.56
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
4.81
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ
4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
4.63
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
4.56
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2.5 ภาพรวม
หัวขอประเมิน
1. คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
2. ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในคณะ

คาเฉลี่ย
4.19

ความหมาย
มาก

4.19
4.19

มาก
มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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2.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. คณบดี ทํางานตามคูมือประกันคุณภาพและกฎระเบียบทุกอยางควรเพิ่ม การคํานึง ถึง
คุณภาพงานและนักศึกษา
2. คณบดีควรเพิ่มวิสัยทัศนดานวิชาการ การวิจัยสูชุมชน และจิตอาสาที่แทจริง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
28 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
3.14
2. มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
2.61
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
2.93
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
3.04
5. มีการใหขอ มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
3.11
6. มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
3.25
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผปู ฏิบัติไดทราบ
7. มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
2.93
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 2.64
การทํางาน
3.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
2. มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนด
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
และวัตถุประสงคของโครงการ

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คาเฉลี่ย
3.11

ความหมาย
ปานกลาง

3.29
3.14
3.18

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.07

ปานกลาง

2.86
3.14

ปานกลาง
ปานกลาง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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3.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสิง่ จําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ
2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ
4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเฉลี่ย
3.18

ความหมาย
ปานกลาง

3.04
2.89

ปานกลาง
ปานกลาง

2.93

ปานกลาง

3.11
2.86
3.39

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.4 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
3.54
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
3.61
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
3.54
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ
4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
3.14
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
3.32
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.5 ภาพรวม
หัวขอประเมิน
1. คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
2. ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในคณะ

คาเฉลี่ย
3.00

ความหมาย
ปานกลาง

3.11
3.36

ปานกลาง
ปานกลาง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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3.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. คณบดีควรใหความเสมอภาคกับทุกคน
2. ควรมีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาคณะที่ชัดเจน เชน เรื่องของหลักสูตร
3. คณบดีควรเพิ่มการสือ่ สารสองทางใหมากขึ้นและชัดเจน
4. คณบดีควรบริหารจัดการเรื่องความขัดแยงใหดีขึ้น เพื่อพัฒนาการทํางานที่เปนทีมและ
สงเสริมแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากร
5. คณบดีควรสรางภาพลักษณเพือ่ เปนแบบอยางและตนแบบใหกับนักศึกษาและบุคลากร
ในคณะ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 46 คน
หรือรอยละ 52.27 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
3.57
2. มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
3.24
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
3.22
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
3.39
5. มีการใหขอ มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
3.39
6. มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
3.61
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผปู ฏิบัติไดทราบ
7. มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
3.33
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 3.22
การทํางาน
4.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
2. มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนด
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
และวัตถุประสงคของโครงการ

ความหมาย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

คาเฉลี่ย
3.33

ความหมาย
ปานกลาง

3.46
3.30
3.65

มาก
ปานกลาง
มาก

3.35

ปานกลาง

3.28
3.43

ปานกลาง
มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสิง่ จําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ
2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ
4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเฉลี่ย
3.63

ความหมาย
มาก

3.43
3.74

มาก
มาก

3.63

มาก

3.37
3.24
3.80

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.4 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
3.83
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
3.65
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
3.74
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ
4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
3.65
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ
3.74
สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.5 ภาพรวม
หัวขอประเมิน
1. คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
2. ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในคณะ

คาเฉลี่ย
3.43

ความหมาย
มาก

3.50
3.67

มาก
มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. คณบดีควรใหอาจารยในคณะไดมีสวนรวมในการแสดงคิดเห็นตอการทํางานของคณะ เชน
จัดการประชุมคณะ
2. ควรจัดสรรงบประมาณลงหลักสูตรตามปริมาณกิจกรรมของแตละหลักสูตร
3. ควรบริหารงานโดยใหความเสมอภาคตอบุคลากรทุกคนในคณะ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
43 คน หรือรอยละ 67.19 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
4.23
2. มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
3.95
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
4.26
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
4.23
5. มีการใหขอ มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
4.14
6. มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
4.33
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผปู ฏิบัติไดทราบ
7. มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
4.40
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 4.26
การทํางาน
5.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
4.12
มอบหมาย
2. มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนด
4.30
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.23
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร 4.16
งบประมาณ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
4.28
ตอเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
4.14
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/
4.37
โครงการและวัตถุประสงคของโครงการ

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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5.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสิง่ จําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ
2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ
4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเฉลี่ย
4.40

ความหมา
ย
มากที่สุด

4.14
4.21

มาก
มากที่สุด

4.07

มาก

4.12
4.07
4.51

มาก
มาก
มากที่สุด

5.4 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.44
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
4.44
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
4.49
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ
ของคณะ
4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
4.40
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
4.35
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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5.5 ภาพรวม
หัวขอประเมิน
1. คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
2. ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในคณะ

คาเฉลี่ย
4.40

ความหมาย
มากที่สุด

4.30
4.33

มากที่สุด
มากที่สุด

5.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. คณบดีมีหลักเกณฑและความชัดเจนในการทํางานตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ.
2. ควรเพิ่มการบริหารแบบเสมอภาค

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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6. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน
17 คน หรือรอยละ 73.91 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
6.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
4.19
2. มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
3.72
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
3.98
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
3.91
5. มีการใหขอ มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
4.12
6. มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
4.02
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผปู ฏิบัติไดทราบ
7. มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
3.91
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 3.89
การทํางาน
6.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
2. มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนด
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
และวัตถุประสงคของโครงการ

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
3.96

ความหมาย
มาก

4.07
3.88
4.25

มาก
มาก
มากที่สุด

4.00

มาก

3.95
4.05

มาก
มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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6.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสิง่ จําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ
2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ
4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเฉลี่ย
3.96

ความหมาย
มาก

3.91
4.23

มาก
มากที่สุด

4.11

มาก

4.16
3.86
4.53

มาก
มาก
มากที่สุด

6.4 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.32
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
4.18
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
4.37
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ
4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
4.39
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
4.32
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.5 ภาพรวม
หัวขอประเมิน
1. คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
2. ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในคณะ

คาเฉลี่ย
4.11

ความหมาย
มาก

4.19
4.30

มาก
มากที่สุด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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6.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. คณบดี มี เ ม ตตาธรร ม รั ก แล ะห ว งทุ ก ข สุ ข ของ บุ ค ลากร เป น แบ บอย า งที่ ดี
แกผูใตบังคับบัญชา
2. คณบดีควรเพิ่ม บทบาทในการตัดสินใจใหเ ด็ดขาดและชัดเจนขึ้น เปดเผยขอมูลเรื่อง
การบริหารงานและเงินใหเพิ่มขึ้น
3. คณบดี และเพิ่มการบริหารงบประมาณใหกอประโยชนกับนักศึกษาและคณะอยางสูงสุด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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7. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจํานวน
15 คน หรือรอยละ 45.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
7.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
4.20
2. มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
3.93
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
3.73
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
3.60
5. มีการใหขอ มูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
3.73
6. มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
3.80
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผปู ฏิบัติไดทราบ
7. มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
3.80
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 3.80
การทํางาน
7.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
4.07
มอบหมาย
2. มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนด
4.00
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.93
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
3.93
งบประมาณ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
3.67
ตอเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
3.60
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
3.73
และวัตถุประสงคของโครงการ

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

325

7.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน
หัวขอประเมิน
1. มีการจัดสิง่ จําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ
2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ
4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม
5. มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
6. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คาเฉลี่ย
4.00

ความหมาย
มาก

3.53
3.80

มาก
มาก

3.67

มาก

3.73
3.87
4.40

มาก
มาก
มากที่สุด

7.4 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
หัวขอประเมิน
คาเฉลี่ย
1. มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.13
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
4.20
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
4.27
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ
4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
4.33
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
4.20
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

7.5 ภาพรวม
หัวขอประเมิน
1. คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
2. ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในวิทยาลัย

คาเฉลี่ย
4.13

ความหมาย
มาก

4.00
4.00

มาก
มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ภาคผนวก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

328
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ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากแบบสอบถาม
*************

ตารางภาคผนวกที่ 1 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานทีส่ ังกัด
หนวยงานที่สังกัด
จํานวน
รอยละ
คณะครุศาสตร
13
10.48
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
23
18.55
คณะวิทยาการจัดการ
19
15.32
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
29
23.39
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
8.06
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
2.42
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7
5.65
ศูนยฯ กทม. และ ศูนยฯ สระแกว
4
3.23
อื่นๆ
16
12.90
รวม
124
100.00
เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน
1.00 - 1.79 ความหมาย ต่ําที่สุด
2.60 - 3.39 ความหมาย ปานกลาง
4.20 - 5.00 ความหมาย มากที่สุด

1.80 - 2.59 ความหมาย ต่ํา
3.40 - 4.19 ความหมาย มาก
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ตารางภาคผนวกที่ 2 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และ S.D. ของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน
ระดับการดําเนินการ

ขอความ
1. ดานการเรียนการสอน
1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง
นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงานดาน
วิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง
คณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร TQF

มาก
ที่สุด
จํานวน

25

ปาน
มาก
นอย
กลาง
59

30

8

รอยละ 20.33 47.97 24.39 6.50
จํานวน

17

52

38

12

รอยละ 13.71 41.94 30.65 9.68
จํานวน

19

45

39

14

คา
ความ
นอย เฉลี่ย S.D. หมาย ลําดับ
ที่สุด
1
0.81
5
4.03
6

รอยละ 15.45 36.59 31.71 11.38 4.88
จํานวน

35

52

26

9

รอยละ 28.23 41.94 20.97 7.26

1.5 มีการสงเสริมจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวน

1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียน
การสอนของอาจารย

จํานวน

1.7 มีการสงเสริมจัดการเรียนการสอน
ที่เนนกระบวนการคิด

จํานวน

24

52

33

11

รอยละ 19.35 41.94 26.61 8.87

43

49

23

7

รอยละ 34.68 39.52 18.55 5.65

19

51

34

15

2
1.61
4
3.23
2
1.61
5

รอยละ 15.32 41.13 27.42 12.10 4.03

2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
จํานวน 23
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
รอยละ 18.70
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับ
จํานวน 14
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
รอยละ 11.29
ภายในและภายนอกสถาบัน
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
จํานวน 16
สรางสรรค
รอยละ 12.90
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัย
จํานวน 8
กับอาจารย
รอยละ 6.45

46

39

11

37.40 31.71 8.94
45

45

16

4
3.25
4

36.29 36.29 12.90 3.23
43

44

15

6

34.68 35.48 12.10 4.84
41

47

17

11

33.06 37.90 13.71 8.87

3.80 0.87 มาก

7

3.52 0.98 มาก

18

3.46 1.04 มาก

21

3.88 0.96 มาก

4

3.65 1.00 มาก

11

4.00 0.95 มาก

2

3.52 1.02 มาก

18

3.59 1.00 มาก

14

3.40 0.96 มาก

23

3.39 1.02

ปาน
กลาง

27

3.15 1.03

ปาน
กลาง

32
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
ขอความ

มาก
ที่สุด

3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน จํานวน
หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
รอยละ
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการ
จํานวน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
รอยละ
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการ จํานวน
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

25

ระดับการดําเนินการ
ปาน
มาก
นอย
กลาง
52

35

7

20.16 41.904 28.23 5.65
36

43

32

11

29.03 34.68 25.81 8.87
25

46

30

18

คา
ความ
นอย เฉลี่ย S.D. หมาย ลําดับ
ที่สุด
5
4.03
2
1.61
5

รอยละ 20.16 37.10 24.19 14.52 4.03

3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย

จํานวน

3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงานภายนอก
และชุมชน
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย

จํานวน

17

48

29

20

10

รอยละ 13.71 38.71 23.39 16.13 8.06

19

44

36

16

9

รอยละ 15.32 35.48 29.03 12.90 7.26
จํานวน

19

43

37

18

7

รอยละ 15.32 34.68 29.84 14.52 5.65

4.2 มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

จํานวน

4.3 มีการสรางและพัฒนาองคความรู
ในงานศิลปวัฒนธรรม

จํานวน

4.4 มีเครือขายความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

จํานวน

29

40

36

16

3

รอยละ 23.39 32.26 29.03 12.90 2.42

23

37

39

19

6

รอยละ 18.55 29.84 31.45 15.32 4.84

19

42

35

21

7

รอยละ 15.32 33.87 28.23 16.94 5.65

5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย จํานวน
และบุคลากรทางการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถ
รอยละ
ในการจัดการเรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารยภายใน
จํานวน
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน รอยละ
สําคัญ

32

51

25

13

47

33

12

9

3.81 1.01 มาก

5

3.55 1.09 มาก

16

3.34 1.15

ปาน
กลาง

30

3.39 1.12

ปาน
กลาง

27

3.40 1.09 มาก

23

3.61 1.06 มาก

12

3.42 1.11 มาก

22

ปาน
กลาง

29

3.77 1.03 มาก

8

3.67 1.03 มาก

10

3.36 1.11

3

25.81 41.13 20.16 10.40 2.42
28

3.69 0.99 มาก

4

22.58 37.9 26.61 9.68 3.23
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
ขอความ

มาก
ที่สุด

5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอ)
5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ จํานวน 17
คณาจารยผูสอนและบุคลากรดีเดนของ
รอยละ 13.71
มหาวิทยาลัย
6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือ
จํานวน 47
งานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
รอยละ 37.90
อันเนื่องมาจาก แนวพระราชดําริ
6.2 มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับ
จํานวน 52
แนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่อง
รอยละ 41.94
มาจากแนวพระราชดําริ
6.3 มีการนําแนวทางตามพระราชดําริ
จํานวน 40
มาใชในการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 32.26
และการบริหารมหาวิทยาลัย
7. การสรางเครือขายความรวมมือ
7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
จํานวน 15
ความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย
รอยละ 12.61
กับศิษยเกา
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
จํานวน 23
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
รอยละ 19.33
7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
จํานวน 26
ระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
รอยละ 21.85
และองคการอื่นในประเทศ
7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
จํานวน 26
ระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
รอยละ 22.03
และองคการอื่นในตางประเทศ
7.5 มีกิจกรรมและความรวมมือระหวาง
จํานวน 24
มหาวิทยาลัยกับองคการอื่นทั้งใน
รอยละ 20.17
ประเทศ และตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย
จํานวน 11

ระดับการดําเนินการ
ปาน
มาก
นอย
กลาง
47

37

15

คา
ความ
นอย เฉลี่ย S.D. หมาย ลําดับ
ที่สุด
8

37.9 29.84 12.10 6.45
39

25

12

31.45 20.16 9.68
39

25

7

31.45 20.16 5.65
38

31

12

30.65 25.00 9.68
46

37

14

1
0.81
1
0.81
3
2.42
7

38.66 31.09 11.76 5.88
43
32
16
5
36.13 26.89 13.45 4.20
44

29

16

4

36.97 24.37 13.45 3.36
39

32

17

4

33.05 27.12 14.41 3.39
38

35

17

5

31.93 29.41 14.29 4.20
48

32

19

7

รอยละ 9.40 41.03 27.35 16.24 5.98

ภาพรวมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

3.40 1.07 มาก

23

3.96 1.02 มาก

3

4.08 0.96 มาก

1

3.81 1.07 มาก

5

3.40 1.04 มาก

23

3.53 1.08 มาก

17

3.61 1.08 มาก

12

3.56 1.09 มาก

15

3.50 1.10

มาก

20

3.32 1.05

ปาน
กลาง

31

3.58 1.04

มาก
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ตารางภาคผนวกที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัยในแตละดาน
ปการศึกษา 2554 กับปการศึกษา 2555

การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแตละดาน

1. ดานการเรียนการสอน
1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา
ศิษยเกาที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง คณาจารย
ที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
ธรรม
1.4 จริ
มีรยะบบกลไกในการพั
ฒนาและบริหาร
หลักสูตร TQF
1.5 มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
ของอาจารย
1.7 มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคิด
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2554

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2555
รอยละ
ผลตาง
คา
ลําดับ
เฉลี่ย

ลําดับรอยละ
ผลตาง
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จากมากไปหา
นอย

คา
เฉลี่ย

ลําดับ

3.81

11

3.80

7

-0.26

9

3.70

13

3.52

18

-5.11

29

3.69

14

3.46

21

-6.65

32

3.89

5

3.88

4

-0.26

9

3.79

12

3.65

11

-3.84

26

3.99

2

4.00

2

0.25

8

3.56

16

3.52

18

-1.14

16

3.81

10

3.59

14

-6.13

31

3.52

21

3.40

23

-3.53

24

3.47

24

3.39

27

-2.36

20

3.19

32

3.15

32

-1.27

17
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ตอ)

การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแตละดาน

3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน
หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานภายนอกและชุมชน
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
4.2 มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
4.3 มีการสรางและพัฒนาองคความรูในงาน
ศิลปวัฒนธรรม
4.4 มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม
กับชุมชน
5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และ
บุคลากรทาง การศึกษาใหมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารยในคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
คณาจารยผูสอนและบุคลากรดีเดนของ
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2554

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2555
รอยละ
ผลตาง
คา
ลําดับ
เฉลี่ย

ลําดับรอยละ
ผลตาง
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จากมากไปหา
นอย

คา
เฉลี่ย

ลําดับ

3.84

7

3.69

9

-4.07

28

3.84

7

3.81

5

-0.79

14

3.58

15

3.55

16

-0.85

15

3.41

28

3.34

30

-2.10

18

3.52

21

3.39

27

-3.83

25

3.47

24

3.40

23

-2.20

19

3.56

16

3.61

12

1.46

2

3.41

28

3.42

22

0.27

7

3.45

27

3.36

29

-2.59

22

3.90

4

3.77

8

-3.33

23

3.86

6

3.67

10

-5.20

30

3.54

19

3.40

23

-4.02

27
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ตอ)

การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแตละดาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2554

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2555

คา
เฉลี่ย

ลําดับ

คา
เฉลี่ย

ลําดับ

2

3.96

3

-0.77

13

1

4.08

1

0.51

6

9

3.81

5

-0.62

12

31
16

3.40
3.53

23
17

0.69
-0.58

4
11

23

3.61

12

2.91

1

19

3.56

15

0.54

5

24

3.50

20

0.74

3

30

3.32

31

-2.53

21

6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัย
3.99
ที่สงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ
6.2 มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับแนวทาง
4.06
การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ
6.3 มีการนําแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจาก 3.83
แนวพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย
7. การสรางเครือขายความรวมมือ
7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ
3.38
อั
น
ดี
ร
ะหว
า
งมหาวิ
ท
ยาลั
ย
กั
บ
ศิ
ษ
ย
เ
ก
า
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
3.55
ทยาลั
ยกัอบขชุามยความร
ชน วมมือระหวาง
7.3 มหาวิ
มีการสร
างเครื
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย และองคการ
3.50
อื่นในประเทศ
7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยและ
3.54
องคการอื่นในตางประเทศ
7.5 มีกิจกรรมและความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับองคการอื่น ทั้งในประเทศ
3.47
และตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย

ภาพรวมผลการประเมิน

3.40
3.64

3.58

ลําดับรอยละ
ผลตาง
รอยละ
ที่มีการ
ผลตาง เปลี่ยนแปลง
จากมากไปหา
นอย

-1.68
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ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยควรมีระบบกลไกติดตาม ตรวจสอบ TQF ทางดานวิชาการที่นักศึกษาไดรับอยาง
ชัดเจน
- มหาวิท ยาลัยมีงบประมาณ แตการใช/การจัดสรรมักจะขึ้นอยูกับผูบริหาร และการบริการ
วิชาการยัง อยูในวงแคบ คือ ไดทํา แตจ ะเปนประโยชนตอชุมชน/ทองถิ่นหรือไม ไมมีผูตรวจสอบ
ดังนั้นควรมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และกระจายการจัดสรรอยางเปนธรรมมากกวานี้
- มหาวิท ยาลัยควรมีก ารพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ม ากกวานี้ อาทิเ ชน มีก าร
สงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
- มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารสร า งสมรรถนะการจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการวิ จั ย แก อ าจารย
และตรวจสอบการดํ าเนิน งานด านการวิ จัย สิ่ง ประดิษ ฐแ ละงานสรา งสรรค มากกวา นี้ เพื่ อเพิ่ ม
ความโปรงใสในการดําเนินงานทั้งงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากภายใน และภายนอก
เพิ่มการพิจารณาใหทุนใหทั่วถึงและเสมอภาค เนนคุณภาพงานวิจัยทางวิชาการใหนําไปใชประโยชน
สูชุมชน/ทองถิ่นไดจริง
- ทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยควรจะมีความรวมมือกับทองถิ่นหรือจังหวัด
ที่อยูในเครือขายและมีการทํางานอยางจริงจัง มีคุณภาพ
- ดานการบริการวิชาการม มหาวิทยาลัยควรประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากพบวา มีการใหความรวมมือนอย และควรมีการตอยอดเรื่อง
การสรางกิจกรรม เชน การอบรม การสรางเครือขาย
หมายเหตุ :
-

ขอเสนอแนะมาจาก
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรละสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย กทม. และศูนยสระแกว

จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ

2
1
2
2
1
2
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ขอเสนอแนะจําแนกตามคณะ
จํานวน
ขอเสนอแนะ
ผูตอบ
คณะครุศาสตร
2 ดานการเรียนการสอน
พัฒนาคุณภาพผลงานของมหาวิทยาลัยใหสงู ขึ้นโดยเฉพาะ
ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัยสิง่ ประดิษฐและงานสรางสรรค
การรับทุนจากภายนอก ควรใหความเสมอภาค เปนธรรม
และตองการใหสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเนื่อง
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง
คณะมนุษยศาสตรและ
1 ดานการเรียนการสอน
สังคมศาสตร
การจัดการและการบริหารงานมักจะใหความสําคัญ
ตอการจัดการงบประมาณที่คอนขางกระเบียดกระเสียร
ควรปรับปรุง เพราะทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน
ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
โครงการพระราชดําริยงั ไมคอยมีใหนกั ศึกษาเห็นเปน
รูปธรรมเทาที่ควร ขอใหปรับปรุงและนํามาใชมากกวานี้
คณะวิทยาการจัดการ
2 จํานวนเงินงบประมาณบริการใหคณะปนี้มากเกินไป
ทําใหจํานวนโครงการมีมาก มีรายละเอียดในการทํา
และงบประมาณยุงยาก หาคนทําโครงการไมได
คณะวิทยาศาสตรและ
2 ดานการเรียนการสอน
เทคโนโลยี
การทํางานของ มหาวิทยาลัยหนวยงานบริการตางๆ รวมถึง
กองแผนยังมีการประสานงานที่ไมดี รวมทัง้
ควรตรวจสอบระบบการทํางานแบบออนไลน แตหากระบบ
อินเตอรเน็ตไม support ก็ทําใหทํางานลาชา
ดานการบริการวิชาการ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ
นอย และควรมีการตอยอดเรื่องการสรางกิจกรรม เชน
การอบรม การสรางเครือขาย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 ดานการเรียนการสอน
ควรมีระบบกลไกตาม TQF แตยังไมมีผูตรวจสอบเรือ่ ง
คุณภาพทางดานวิชาการที่นักศึกษาไดรับ
คณะ
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คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนยฯ กทม. และ
ศูนยฯ สระแกว

จํานวน
ขอเสนอแนะ
ผูตอบ
2 ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ แตการใช/การจัดสรร
มักจะขึ้นอยูก ับผูบริหาร และการบริการวิชาการยังอยู
ในวงแคบ คือ ไดทํา แตจะเปนประโยชน ตอชุมชน/ทองถิ่น
หรือไม ไมมผี ูตรวจสอบ
ดานการวิจัยสิง่ ประดิษฐและงานสรางสรรค
มีทุนวิจัยภายใน ภายนอก แตการพิจารณาใหทุนยังอยู
เฉพาะกลุมงานวิจัยยังไมมีคุณภาพทางวิชาการพอจะ
นําไปใชประโยชนสูชุมชน/ทองถิ่นไดจริง
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนาจะรวมมือกับทองถิ่นหรือจังหวัดทีอ่ ยู
ในเครือขายและทํางานอยางจริงจัง มีคุณภาพ
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควรเนนคุณภาพซึ่งจะมีประโยชนตอนักศึกษา โดยไม
คํานึงถึงพวกพองเกินไป
สิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
1.เรื่องการเผาขยะ 2 ความสะอาด 3. การใหบริการ
สาธารณูปโภคใหเสมอภาค 4.การแตงกายของคนงาน
ควรมีชุดฟอรม
1 ควรมีแผนพัฒนาศูนยสระแกวอยางชัดเจนโดยมีการกําหนด
เปาหมายทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
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ผลการประเมินการบริหารจัดการของอธิการบดี จากแบบสอบถาม
*************
ตารางภาคผนวกที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารจัดการ
ของอธิการบดี จําแนกตามกลุมการปฏิบัตงิ าน
กลุมการปฏิบัติงาน
จํานวน
รอยละ
สายสอน
121
43.21
สายสนับสนุน
159
56.79
รวม
280
100.00
ตารางภาคผนวกที่ 5 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารจัดการ
ของอธิการบดี จําแนกตามหนวยงานที่สงั กัด
หนวยงานที่สังกัด
จํานวน
รอยละ
คณะครุศาสตร
15
5.36
คระมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
24
8.57
คณะวิทยาการจัดการ
25
8.93
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
32
11.43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
4.64
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
1.07
บัณฑิตวิทยาลัย
3
1.07
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
10
3.57
โรงเรียนสาธิต
3
1.07
สํานักงานอธิการบดี
47
16.79
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12
4.29
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
0.71
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
2.50
สํานักสงเสริมการเรียนรูแ ละบริการวิชาการ
5
1.79
ศูนยฯ กทม. และ ศูนยฯ สระแกว
21
7.50
อื่นๆ
58
20.71
รวม
280
100.00
เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน
1.00 - 1.79 ความหมาย ต่ําที่สุด
2.60 - 3.39 ความหมาย ปานกลาง
4.20 - 5.00 ความหมาย มากที่สุด

1.80 - 2.59 ความหมาย ต่ํา
3.40 - 4.19 ความหมาย มาก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางภาคผนวกที่ 6 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และ S.D. ของการบริหารจัดการของอธิการบดีในแตละดาน
นอย
ที่สุด

50

90

23

คา
S.D.
เฉลี่ย

ความ
ลําดับ
หมาย

3.39 1.16

ปาน
กลาง

16

3.21 1.08

ปาน
กลาง

29

3.37 1.11

ปาน
กลาง

19

3.38 1.09

ปาน
กลาง

17

จํานวน 44
85
85
30
36
3.25 1.22
รอยละ 15.71 30.36 30.36 10.71 12.86

ปาน
กลาง

27

3.49 1.07

มาก

9

3.45 1.17

มาก

11

3.15 1.28

ปาน
กลาง

30

3.38 1.10

ปาน
กลาง

17

3.51 1.08

มาก

8

3.30 1.15

ปาน
กลาง

24

การบริหารจัดการของอธิการบดี
1. ดานภาวะผูนํา
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ
1.2 มีความสามารถบริหารความ
ขัดแยงภายในองคกร

มาก
ที่สุด

ระดับการบริหารจัดการ
ปาน
มาก
นอย
กลาง

จํานวน

81

36

รอยละ 17.86 32.14 28.93 12.86

8.21

จํานวน

23

30

86

101

40

รอยละ 10.71 30.71 36.07 14.29

8.21

1.3 มีความสามารถสรางและ
พัฒนาทีมงาน

จํานวน

21

รอยละ 13.93 37.50 27.86 13.21

7.50

1.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาและให
การนิเทศ
1.5 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการอยางโปรงใส

จํานวน

20

39
40

105
97

78
91

37
32

รอยละ 14.29 34.64 32.50 11.43

1.6 มีการมอบหมายภาระหนาที่
จํานวน 48
และ กําหนดวัตถุประสงค
และเวลาของงานไดชัดเจน
พรอมแจงความคาดหวังให
รอยละ 17.14
ผูปฏิบัติไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและ จํานวน 59
ดําเนินการตามแผนโดยใช
รอยละ 21.07
กลยุทธตางๆ
1.8 มีความสามารถสรางแรงจูงใจ จํานวน 44
ใหบุคลากรสนับสนุนและ
รอยละ 15.71
รวมมือในการทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 40
เพียงพอกับงานหรือภารกิจ
รอยละ 14.29
ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 มีการบริหารงบประมาณ
จํานวน 47
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่
รอยละ 16.79
กําหนด
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยาง
จํานวน 41
คุมคาและมีประสิทธิภาพ
รอยละ 14.64

100

90

35.71 32.14
83

82

24

74

18

8.57

6.43

36

20

29.64 29.29 12.86
78

7.14

43

7.14
41

27.86 26.43 15.36 14.64
103

78

41

18

36.79 27.86 14.64

6.43

113

17

72

31

40.36 25.71 11.07

6.07

90
88
35
32.14 31.43 12.50

26
9.29

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางภาคผนวกที่ 6 (ตอ)
การบริหารจัดการของอธิการบดี

มาก
ที่สุด
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ (ตอ)
2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม จํานวน
46
ในการเสนอโครงการและการ
รอยละ 16.43
จัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและ
จํานวน
46
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
รอยละ 16.43
อยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสู
จํานวน
43
การพัฒนาอยางชัดเจน
รอยละ 15.36
2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหาร
จํานวน
47
งบประมาณเปนไปตามแผน/
โครงการและวัตถุประสงคของ รอยละ 16.79
โครงการ
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการ
จํานวน
46
ปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดาน
สถานที่ เครื่องมือ และวัสดุ
รอยละ 16.43
อุปกรณ
3.2 มีการมีการสื่อสารสองทาง
จํานวน
41
ทั่วถึงทั้งองคกร
รอยละ 14.64
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากร
จํานวน
59
ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ รอยละ 21.07
3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และ จํานวน
46
การพิจารณาใหผลตอบแทน
รอยละ 16.43
ดวยความยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงาน
จํานวน
52
ที่โปรงใสและตรวจสอบได
รอยละ 18.57
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการ จํานวน
42
ปฏิบัติงาน
รอยละ 15.00
3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบ
จํานวน 103
ประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ 36.79

ระดับการบริหารจัดการ
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

91

30

74

39

32.50 26.43 13.93 10.71
107

71

36

20

38.21 25.36 12.86

7.14

95
73
43
33.93 26.07 15.36

26
9.29

104

19

78

32

37.14 27.86 11.43

96

91

29

34.29 32.50 10.36

6.79

18

คา
ความ
S.D.
ลําดับ
เฉลี่ย
หมาย

3.30 1.21

ปาน
กลาง

24

3.44 1.12

มาก

12

3.31 1.18

ปาน
กลาง

21

3.46 1.11

มาก

10

3.44 1.08

มาก

12

6.43

90
79
44
26
ปาน
3.27 1.17
กลาง
32.14 28.21 15.71 9.29
80
74
39
28
ปาน
3.37 1.24
กลาง
28.57 26.43 13.93 10.00
82

78

36

38

29.29 27.86 12.86 13.57
84

77

32

35

26
19

3.22 1.26

ปาน
กลาง

28

3.31 1.25

ปาน
กลาง

21

30.00 27.50 11.43 12.50
89
87
37
25
ปาน
3.31 1.15
กลาง
31.79 31.07 13.21 8.93
95
51
15
16
3.91 1.13 มาก
33.93 18.21 5.36 5.71

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางภาคผนวกที่ 6 (ตอ)
ระดับการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการของอธิการบดี
มาก
ปาน
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
4.1 มีการบริหารกิจการของ
จํานวน 79
104
64
19
มหาวิทยาลัยเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับของทาง รอยละ 28.21 37.14 22.86 6.79
ราชการและของมหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุม ดูแลบุคลากร
การเงิน พัสดุ สถานที่และ
จํานวน 75
107
66
17
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและ รอยละ 26.79 38.21 23.57 6.07
ของมหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนา
102
67
17
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติตาม จํานวน 80
นโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการ
รอยละ 28.57 36.43 23.93 6.07
ดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย
จํานวน 70
110
59
24
จรรยาบรรณ และมารยาท
แหงวิชาชีพของบุคลากรใน
รอยละ 25.00 39.29 21.07 8.57
มหาวิทยาลัย
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุน
จํานวน 60
112
67
23
การดําเนินงานของ
สภาวิชาการ สภาคณาจารย
และขาราชการ รวมทั้งสงเสริม รอยละ 21.43 40.00 23.93 8.21
กิจการนักศึกษา

นอย
ที่สุด

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
หมาย

ลําดับ

3.77

1.09

มาก

3

3.75

1.08

มาก

4

3.78

1.08

มาก

2

3.69

1.12

มาก

6

3.62

1.10

มาก

7

14
5.00

15

5.36
14
5.00
17
6.07
18
6.43

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางภาคผนวกที่ 6 (ตอ)
การบริหารจัดการของอธิการบดี

มาก
ที่สุด

ระดับการบริหารจัดการ
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 มหาวิทยาลัยมีความ
จํานวน 52
92
84
30
22
เจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย
และทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
รอยละ 18.57 32.86 30.00 10.71 7.86
ระดับใด
5.2 ทานมีความพอใจตอการ
จํานวน 57
88
74
31
30
บริหารจัดการของอธิการบดี
รอยละ 20.36 31.43 26.43 11.07 10.71
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงาน จํานวน 88
87
60
22
23
ในมหาวิทยาลัย
รอยละ 31.43 31.07 21.43 7.86 8.21

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
หมาย

ลําดับ

3.44

1.14

มาก

12

3.40

1.23

มาก

15

3.70

1.22

มาก

5

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางภาคผนวกที่ 7 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดี
ในแตละดาน ระหวางปการศึกษา 2554 กับปการศึกษา 2555
การประเมินผลงานการบริหารจัดการของ
อธิการบดี
1. ดานภาวะผูนํา
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น และตัดสินใจ
1.2 มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายใน
องคกร
1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
1.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและใหการนิเทศ
1.5 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อยางโปรงใส
1.6 มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
วัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจนพรอม
แจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตาม
แผนโดยใชกลยุทธตางๆ
1.8 มีความสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
สนับสนุนและรวมมือในการทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2.2 มีการบริหารงบประมาณเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนด
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ
2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการและการจัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยาง
ชัดเจน
2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผน/โครงการและวัตถุประสงค
ของโครงการ

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2554
คา
ลําดับ
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
รอยละ
2555
ผลตาง
คา
ลําดับ
เฉลี่ย

3.34

23

3.39

16

1.35

6

3.13

29

3.21

29

2.62

2

3.27

25

3.37

19

3.01

1

3.37

18

3.38

17

0.15

11

3.24

28

3.25

27

0.42

8

3.56

8

3.49

9

-2.13

27

3.44

15

3.45

11

0.19

10

3.10

30

3.15

30

1.48

4

3.52

10

3.38

17

-4.19

30

3.53

9

3.51

8

-0.65

16

3.40

16

3.30

24

-2.92

29

3.39

17

3.30

24

-2.73

28

3.51

11

3.44

12

-2.06

26

3.37

18

3.31

21

-1.90

24

3.50

12

3.46

10

-1.24

19

ลําดับรอยละ
ผลตางที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จากมากไปหา
นอย
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ตารางภาคผนวกที่ 7 (ตอ)
การประเมินผลงานการบริหารจัดการของ
อธิการบดี
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงาน
ใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ
3.2 มีการมีการสื่อสารสองทางทั่วถึง
ทั้งองคกร
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ
3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณา
ใหผลตอบแทนดวยความยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2554
คา
ลําดับ
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
ปการศึกษา
2555
คา
ลําดับ
เฉลี่ย

รอยละ
ผลตาง

ลําดับรอยละ
ผลตางที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จากมากไปหา
นอย

3.45

14

3.44

12

-0.31

13

3.25

26

3.27

26

0.66

7

3.37

18

3.37

19

-0.06

12

3.25

26

3.22

28

-0.89

17

3.32

24

3.31

21

-0.39

15

3.36

21

3.31

21

-1.60

21

1

-0.33

14

3

-1.12

18

4

0.27

9

2

-1.72

22

6

-1.74

23

3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพ
3.92
1
3.91
การศึกษา
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
4.1 มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
3.81
3
3.77
ขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ
สถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและ
3.74
5
3.75
ขอบังคับ
ของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
3.84
2
3.78
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และ
มารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากร ใน
3.75
4
3.69
มหาวิทยาลัย
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ตารางภาคผนวกที่ 7 (ตอ)
ผลการประเมิน ผลการประเมิน
ปการศึกษา
ปการศึกษา
การประเมินผลงานการบริหารจัดการของ
2554
2555
อธิการบดี
คา
คา
ลําดับ
ลําดับ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ตอ)
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการสภาคณาจารย และ
3.69
6
3.62
7
ขาราชการ รวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา
5. ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตาม
เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัย
3.48
13
3.44
12
ในระดับใด
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของ
3.35
22
3.40
15
อธิการบดี
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 3.60
7
3.70
5
ภาพรวมทุกดานเฉลี่ย
3.46
3.44

รอยละ
ผลตาง

ลําดับรอยละ
ผลตางที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จากมากไปหา
นอย

-1.99

25

-1.29

20

1.37

5

2.61
-0.52

3
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ตารางภาคผนวกที่ 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของอธิการบดี จําแนกตาม
สายงาน
การบริหารจัดการของอธิการบดี
1. ดานภาวะผูนํา
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจ
1.2 มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายใน
องคกร
1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
1.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและใหการนิเทศ
1.5 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อยางโปรงใส
1.6 มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
วัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจน
พรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ
1.8 มีความสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
สนับสนุนและรวมมือในการทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงาน
หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2.2 มีการบริหารงบประมาณเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนด
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ
2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนา
อยางชัดเจน
2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผน/โครงการและวัตถุประสงค
ของโครงการ

สายสอน

สาย
สนับสนุน

t-test

Sig.

ความหมาย

3.46

3.33

0.969

0.333

ไมแตกตางกัน

3.19

3.23

-0.327

0.744

ไมแตกตางกัน

3.33

3.40

-0.537

0.592

ไมแตกตางกัน

3.35

3.40

-0.374

0.709

ไมแตกตางกัน

3.21

3.28

-0.461

0.645

ไมแตกตางกัน

3.45

3.51

-0.423

0.673

ไมแตกตางกัน

3.39

3.49

-0.726

0.469

ไมแตกตางกัน

3.10

3.18

-0.539

0.590

ไมแตกตางกัน

3.31

3.43

-0.858

0.392

ไมแตกตางกัน

3.48

3.53

-0.374

0.709

ไมแตกตางกัน

3.26

3.34

-0.602

0.548

ไมแตกตางกัน

3.23

3.35

-0.827

0.409

ไมแตกตางกัน

3.42

3.45

-0.231

0.818

ไมแตกตางกัน

3.21

3.38

-1.246

0.214

ไมแตกตางกัน

3.41

3.49

-0.579

0.563

ไมแตกตางกัน
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ตารางภาคผนวกที่ 8 (ตอ)
การบริหารจัดการของอธิการบดี
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงานให
เพียงพอทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ และ
วัสดุอุปกรณ
3.2 มีการมีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ตามศักยภาพ
3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณา
ใหผลตอบแทนดวยความยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

สายสอน

สาย
สนับสนุน

t-test

Sig.

ความหมาย

3.35

3.51

-1.244

0.214

ไมแตกตางกัน

3.12

3.38

-1.849

0.066

ไมแตกตางกัน

3.50

3.27

1.510

0.132

ไมแตกตางกัน

3.21

3.23

-0.076

0.939

ไมแตกตางกัน

3.29

3.32

-0.208

0.835

ไมแตกตางกัน

3.31

3.30

0.088

0.930

ไมแตกตางกัน

0.559

0.577

ไมแตกตางกัน

0.009

0.992

ไมแตกตางกัน

-0.641

0.522

ไมแตกตางกัน

0.025

0.980

ไมแตกตางกัน

0.326

0.745

ไมแตกตางกัน

0.026

0.979

ไมแตกตางกัน

3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกัน
3.95
3.87
คุณภาพการศึกษา
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
4.1 มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
3.77
3.77
และขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ
สถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ
3.70
3.79
และขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
3.78
3.77
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
และมารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากรใน
3.71
3.67
มหาวิทยาลัย
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการ สภาคณาจารย และ
3.62
3.62
ขาราชการ รวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา
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ตารางภาคผนวกที่ 8 (ตอ)
การบริหารจัดการของอธิการบดี
5. ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตาม
เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
ระดับใด
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของ
อธิการบดี
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย

สายสอน

สาย
สนับสนุน

t-test

Sig.

ความหมาย

3.36

3.50

-1.026

0.306

ไมแตกตางกัน

3.30

3.47

-1.173

0.242

ไมแตกตางกัน

3.53

3.82

-2.010*

0.045

แตกตางกัน
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ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการของอธิการบดี
ตองการใหอธิการบดีมีโอกาสเยี่ยมคณะตางๆ และสนใจดานการเรียนการสอนมากขึ้น
- การปรับขึ้นเงินเดือนหรือประเมินความดีความชอบใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม
กับตําแหนงงาน และรวดเร็วกวานี้
- ผูบริหารขาดความเปนผูนํา การบริหารจัดการแผนและงบประมาณไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ขาดทักษะ จิตวิทยาและความสามารถเชิงบริหาร ควรมีความเปนธรรม ควรวางตัวเปนกลาง มีจิตใจ
ที่หนักแนน ไมโอนเอนไปตามอาจารยคนอื่น ควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูอื่น และควรเปด
โอกาสให ค นรุ น ใหม เ ข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง ควรพิ จ ารณาเรื่ อ งการแต ง ตั้ ง
ทีมที่เกษียณอายุราชการมาบริหาร เปนตน
- ควรมีการควบคุมดูแลสถานที่และวัสดุอุปกรณใหคุมคากับการใชงานมากที่สุด
- ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เชน ปลูกตนไม ความสะอาดของหองน้ํา
- อธิการบดีควรมีที่ปรึกษาทางดานวิสัยทัศนและทิศทางการนําพามหาวิทยาลัยสูสากล รวมทั้ง
รองอธิการบดี ที่ปรึกษา
- ผูชวยอธิการบดี และอธิการบดีควรมีการประเมินตัวเองเพื่อปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
ยั่งยืน
- บริหารงานดว ยความโปรง ใส ยุติธรรม ฟงเสียงจากคนกลุ มใหญและนํา เสีย งมาปฏิบั ติหรื อ
พิจารณาความเปนไปได
- อธิการบดีตองเพิ่มวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการหารายได
จากการวิจัย และการบริหารวิชาการ
- เพิ่ ง ความชั ด เจนในการพั ฒ นาศู น ย ส ระแก ว อธิ ก ารบดี ค วรเพิ่ ม การมากํ า กั บ ดู แ ล
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกวใหทั่วถึงมากกวานี้
- ควรมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในดานตางๆ อาทิ การศึกษา การอบรมใหบค
ุ ลากร
มีการพัฒนาสายงาน รายได สวัสดิการ รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร
- ผูบริหารควรใหความสําคัญระหวางฝายวิชาการกับฝายสนับสนุนเทาเทียมกัน
- ผูบริหารควรให ความสํา คัญกับการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมากเทากับ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
- ผูบริหารควรผลักดันการดําเนินงานที่สนับสนุนใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
ยิง่ กวานี้ อาทิ ISO KPI ประกันคุณภาพ รวมทั้งผลักดันใหบุคลากรใชอีเมลภายในอยางชัดเจน
-

หมายเหตุ : ขอเสนอแนะมาจาก
- คณะครุศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ

1
5
2
4
1

คน
คน
คน
คน
คน
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- คณะวิทยาการจัดการ
- ศูนยฯ กทม. และ ศูนยฯ สระแกว
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักงานอธิการบดี
- สํานักสงเสริมการเรียนรูแ ละบริการวิชาการ
- โรงเรียนสาธิต
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- อื่นๆ

จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ

1
3
3
2
1
1
2
1
9

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ผลการประเมินผลงานของคณะ จากแบบสอบถาม
*************
ตารางภาคผนวกที่ 9 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตามหนวยงานที่สงั กัด
หนวยงานที่สังกัด
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ไมระบุหนวยงาน
รวม
เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน
1.00 - 1.79 ความหมาย ต่ําที่สุด
2.60 - 3.39 ความหมาย ปานกลาง
4.20 - 5.00 ความหมาย มากที่สุด

จํานวน
23
39
33
37
18
10
8
5
173

รอยละ
13.29
22.54
19.08
21.39
10.40
5.78
4.63
2.89
100.00

1.80 - 2.59 ความหมาย ต่ํา
3.40 - 4.19 ความหมาย มาก
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ตารางภาคผนวกที่ 10 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และ S.D. ของการบริหารจัดการของคณะในแตละดาน
ขอความ
1. ดานการเรียนการสอน
1.1 มีการสงเสริมกิจกรราพัฒนา
นักศึกษาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง
นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงาน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม
1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง
คณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร TQF

จํานวน

สูง
ที่สุด

ระดับการดําเนินงาน
ปาน
สูง
ต่ํา
กลาง

65

59

27

ต่ํา
ที่สุด

15

6

8.72

3.49

15

7

รอยละ 28.90 39.31 19.08

8.67

4.05

จํานวน

15

11

รอยละ 25.43 39.88 19.65

8.67

6.36

จํานวน

12

6

6.94

3.47

21

5

รอยละ 37.79 34.30 15.70
จํานวน

50

44

68

68

69

58

33

34

29

รอยละ 39.31 33.53 16.76

1.5 มีการสงเสริมการจัดกระบวนการ จํานวน
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
รอยละ
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียน จํานวน
การสอนของอาจารย
รอยละ
1.7 มีการสงเสริมการจัดการเรียนการ จํานวน
สอนที่เนนกระบวนการคิด
รอยละ
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน จํานวน
สรางสรรคจากภายในและ
รอยละ
ภายนอก
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับ จํานวน
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน รอยละ
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
จํานวน
งานสรางสรรค
รอยละ

55

67

23

32.16 39.18 13.45 12.28
81

53

24

2.92

9

4

5.26

2.34

13

12

26.32 41.52 17.54

7.60

7.02

61

15

13

8.67

7.51

25

6

47.37 30.99 14.04
45

48

71

30

36

27.75 35.26 20.81
32

56

54

18.50 32.37 31.21 14.45
35

61

44

24

20.23 35.26 25.43 13.87

3.47
9
5.20

คา
S.D.
เฉลี่ย

ความ
ลําดับ
หมาย

3.94

1.10

มาก

3

3.80

1.08

มาก

5

3.69

1.13

มาก

11

3.98

1.08

มาก

2

3.85

1.09

มาก

4

4.16

1.01

มาก

1

3.73

1.14

มาก

8

3.67

1.19

มาก

15

3.48

1.06

มาก

23

3.51

1.12

มาก

20
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ตารางภาคผนวกที่ 10 (ตอ)
ขอความ

สูง
ที่สุด
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค (ตอ)
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัย จํานวน 28
กับอาจารย
รอยละ 16.18
3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับ
จํานวน 39
ชุมชน เชน หองสมุด ศูนย
รอยละ 22.54
วิทยาศาสตร ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการ
จํานวน 51
บริการวิชาการของคณะ/
รอยละ 29.48
วิทยาลัย
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่
จํานวน 46
บูรณาการกับการเรียนการสอน
รอยละ 26.59
และการวิจัย
3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการ จํานวน 36
ทางวิชาการของคณะ/วิทยาลัย
รอยละ 20.81
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลอง จํานวน 40
กับความตองการของหนวยงาน
รอยละ 23.12
ภายนอกและชุมชน
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา จํานวน 32
ศิลปวัฒนธรรมในคณะ/วิทยาลัย
รอยละ 18.50
4.2 มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา
จํานวน 47
ศิลปะ และวัฒนธรรม
รอยละ 27.17
4.3 มีการสราง และพัฒนาองค
จํานวน 44
ความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
รอยละ 25.58
4.4 มีเครือขายความรวมมือดาน
จํานวน 38
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
รอยละ 22.09

ระดับการดําเนินงาน
ปาน
สูง
ต่ํา
กลาง
51
29
56

51

29.48 15.03
42

32.37 24.28
59

26

32
39
46

9.83
19

9.83

10.98

21

10

21

32.95 22.54 12.14
41

17

17

34.10 18.50 12.14
57

ต่ํา
ที่สุด

27

5.78
10
5.78
23

23.70 26.59 15.61 13.29
64

34

20

36.99 19.65 11.56
58

46

25

33.53 26.59 14.45
59

39

20

34.10 22.54 11.56
49

45

18

28.49 26.16 10.47
51

46

21

29.65 26.74 12.21

15
8.67
12

คา
S.D.
เฉลี่ย

ความ
ลําดับ
หมาย

3.27 1.19

ปาน
กลาง

30

3.46 1.25

มาก

24

3.69 1.18

มาก

11

3.62 1.17

มาก

16

3.23 1.31

ปาน
กลาง

31

3.54 1.21

มาก

19

3.42

1.15

มาก

27

3.68

1.13

มาก

14

3.51

1.24

มาก

20

3.43

1.22

มาก

26

6.94
8
4.62
16
9.30
16
9.30
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ตารางภาคผนวกที่ 10 (ตอ)
ขอความ

สูง
ที่สุด

5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู
จํานวน 54
อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหมีความสามารถในการจัดการ รอยละ 31.21
เรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารยภายใน
จํานวน 49
คณะ/วิทยาลัย ใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รอยละ 28.32
5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชู จํานวน 44
เกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ/วิทยาลัย รอยละ 25.43
6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6.1 มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัย จํานวน 44
ที่สงเสริมสืบสานโครงการอัน
รอยละ 25.43
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.2 มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับ จํานวน 52
แนวทางการสืบสานโครงการอัน
รอยละ 30.06
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.3 มีแนวทางจากโครงการอัน
จํานวน 46
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 26.59
และการบริหารคณะ/วิทยาลัย

ระดับการดําเนินงาน
ปาน
สูง
ต่ํา
กลาง

ต่ํา
ที่สุด

57

10

41

32.95 23.70
62

37

35.84 21.39
56

37

32.37 21.39
70

28

11
6.36

5.78

16

9

9.25

5.20

17

19

9.83

10.98

24

7

40.46 16.18 13.87
62

34

18

35.84 19.65 10.40
62

38

22

35.84 21.97 12.72

4.05
7
4.05

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
ลําดับ
หมาย

3.77

1.13

มาก

6

3.73

1.13

มาก

8

3.51

1.27

มาก

20

3.69

1.12

มาก

11

3.77

1.11

มาก

6

3.71

1.08

มาก

10

5
2.89
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ตารางภาคผนวกที่ 10 (ตอ)
สูง
ที่สุด

ระดับการดําเนินงาน
ปาน
สูง
ต่ํา
กลาง

ต่ํา
ที่สุด

37

55

16

18

รอยละ 22.16 32.93 24.55

9.58

10.78

จํานวน

16

15

9.58

8.98

18

15

ขอความ
7. การสรางเครือขายความรวมมือ
7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางคณะ
(วิทยาลัย) กับศิษยเกา
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับ
ชุมชน
7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับคณะ
(วิทยาลัย) /มหาวิทยาลัย หรือ
องคการอื่นในประเทศ
7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับคณะ
(วิทยาลัย) /มหาวิทยาลัย หรือ
องคการอื่นในตางประเทศ
7.5 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับคณะ
(วิทยาลัย) /มหาวิทยาลัย หรือ
องคการอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย

จํานวน

43

54

41
39

รอยละ 25.75 32.34 23.35
จํานวน

41

60

33

รอยละ 24.55 35.93 19.76 10.78

8.98

จํานวน

27

31

49

40

20

รอยละ 18.56 29.34 23.95 11.98 16.17
จํานวน

33

46

42

28

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
ลําดับ
หมาย

3.46

1.24

มาก

24

3.56

1.22

มาก

17

3.56

1.22

มาก

17

3.22

1.33

ปาน
กลาง

32

3.29

1.26

ปาน
กลาง

29

3.33

1.26

ปาน
กลาง

28

18

รอยละ 19.76 27.54 25.15 16.77 10.78
จํานวน

32

51

43

20

20

รอยละ 19.28 30.72 25.90 12.05 12.05

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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คณะวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาพรวม

F-test

4.22

3.62

4.00

4.22

3.17

4.00

4.71

3.94

3.578**

แตกตางกัน

3.96

3.74

3.82

3.97

3.00

3.90

4.38

3.80

2.435*

แตกตางกัน

3.78

3.44

3.88

4.08

2.67

3.60

4.25

3.69

4.574*** แตกตางกัน

4.04

3.67

4.00

4.38

3.06

4.40

4.63

3.98

4.902*** แตกตางกัน

4.00

3.36

4.06

4.22

2.88

4.00

4.75

3.85

6.435*** แตกตางกัน

4.17

3.97

4.33

4.42

3.29

4.00

4.88

4.16

3.877**

3.83

3.28

4.03

3.97

2.88

3.60

4.75

3.73

4.889*** แตกตางกัน

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการเปรียบเทียบ

คณะวิทยาการจัดการ

1. ดานการเรียนการสอน
1.1 มีการสงเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
1.2 มีการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองนักศึกษา ศิษยเกาที่มี
ผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองคณาจารยที่มีผลงาน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม
1.4 มีระบบกลไกในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร
TQF
1.5 มีการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
1.6 มีการประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย
1.7 มีการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคิด

คณะมนุษยศาสตร

ผลการประเมินผลงานของ
คณะแตละดาน

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 11 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินผลงานของคณะจําแนกตามหนวยงานทีส่ ังกัด

แตกตางกัน

359

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาพรวม

F-test

3.91

3.76

2.94

3.80

4.50

3.67

2.872*

แตกตางกัน

3.61

3.49

3.11

3.70

4.50

3.48

3.083**

แตกตางกัน

3.67

3.62

3.28

3.60

4.38

3.51

2.617*

แตกตางกัน

3.48

3.51

2.56

3.70

4.00

3.27

3.779**

แตกตางกัน

3.67

3.68

2.50

3.30

4.25

3.46

3.350**

แตกตางกัน

3.97

3.89

2.78

3.60

4.25

3.69

3.394**

แตกตางกัน

3.85

3.92

2.67

3.60

4.00

3.62

3.370**

แตกตางกัน

3.45

3.03

2.28

3.20

4.25

3.23

3.239**

แตกตางกัน

3.67

3.51

2.67

3.90

4.38

3.54

3.262**

แตกตางกัน

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการเปรียบเทียบ

คณะวิทยาศาสตร

2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายใน 3.87 3.33
และภายนอก
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
3.70 3.08
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัย
3.74 3.03
หรืองานสรางสรรค
2.4 มีการใหนักศึกษารวม
3.39 2.77
ทํางานวิจัยกับอาจารย
3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 มีการจัดแหลงเรียนรู
สําหรับชุมชน เชน หองสมุด
3.65 3.18
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุน
3.91 3.38
การบริการวิชาการของคณะ/
วิทยาลัย
3.3 มีโครงการบริการวิชาการ
3.74 3.36
ที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
3.4 มีรายไดที่เกิดจากการ
3.57 3.13
ใหบริการทางวิชาการของ
คณะ/วิทยาลัย
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรม
ที่สอดคลองกับความตองการ
3.91 3.28
ของหนวยงานภายนอก
และชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร

ผลการประเมินผลงานของ
คณะแตละดาน

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ)
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คณะวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาพรวม

3.55

3.43

2.72

3.30

4.38

3.42

2.940**

แตกตางกัน

3.67

3.76

2.72

4.10

4.50

3.68

5.210***

แตกตางกัน

3.64

3.44

2.50

3.80

4.38

3.51

3.906**

แตกตางกัน

3.64

3.33

2.56

3.60

4.13

3.43

3.215**

แตกตางกัน

3.31

4.00

3.86

2.83

4.20

4.63

3.77

5.849***

แตกตางกัน

3.36

4.06

3.81

2.78

4.20

4.50

3.73

4.903***

แตกตางกัน

3.08

3.79

3.86

2.39

3.80

4.63

3.51

5.733***

แตกตางกัน

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ/ 3.78 3.18
วิทยาลัย
4.2 มีการจัดกิจกรรมดาน
4.26 3.38
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.3 มีการสราง และพัฒนา
องคความรูในงาน
4.00 3.31
ศิลปวัฒนธรรม
4.4 มีเครือขายความรวมมือ
3.91 3.21
ดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรม
ครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ภายนอก
4.22
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารย
ภายในคณะ/วิทยาลัยใหมี
ความสามารถในการจัดการ
3.87
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
5.3 มีระบบสงเสริมและยก
ยองเชิดชูเกียรติคณาจารย
3.48
ผูสอนและบุคลากรดีเดนของ
คณะ/วิทยาลัย

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการเปรียบเทียบ

คณะวิทยาการจัดการ

F-test

คณะมนุษยศาสตร

ผลการประเมินผลงานของ
คณะแตละดาน

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ)
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาพรวม

2.78

4.20

4.38

3.69

4.597*** แตกตางกัน

2.78

4.00

4.50

3.77

3.738**

แตกตางกัน

2.78

4.20

4.38

3.71

4.153**

แตกตางกัน

2.56

3.60

4.25

3.46

3.729**

แตกตางกัน

2.61

3.70

4.38

3.56

3.481**

แตกตางกัน

2.56

3.80

4.38

3.56

3.595**

แตกตางกัน

F-test

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการเปรียบเทียบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.1 มีโครงการ/กิจกรรม หรือ
งานวิจัยที่สงเสริมสืบสาน
3.96 3.36 4.00 3.73
โครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ
6.2มีรายวิชาที่มีสาระ
สอดคลองกับแนวทางการสืบ
4.00 3.69 3.97 3.73
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ
6.3 มีแนวทางจากโครงการ
อันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริมาใชในการ
3.96 3.49 3.91 3.73
จัดการเรียนการสอน และการ
บริหารคณะ/วิทยาลัย
7. การสรางเครือขายความรวมมือ
7.1มีการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความสัมพันธอันดี
3.68 3.24 3.94 3.34
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับ
ศิษยเกา
7.2 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ
3.77 3.45 3.94 3.46
(วิทยาลัย) กับชุมชน
7.3 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ (วิทยาลัย)
กับคณะ (วิทยาลัย) /
3.73 3.39 3.88 3.60
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่น
ในประเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร

ผลการประเมินผลงานของ
คณะแตละดาน

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ)

362

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาพรวม

3.09

2.28

3.00

4.25

3.22

3.496**

3.50

3.11

3.72

3.17

2.22

3.40

4.38

3.29

4.700*** แตกตางกัน

3.77

3.11

3.68

3.14

2.56

3.30

4.25

3.33

3.369**

3.83

3.32

3.79

3.74

2.56 3.75 4.38 3.58 5.182*** แตกตางกัน

มาก

มาก

ปานกลาง

หมายเหตุ :
* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
*** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการเปรียบเทียบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.63

มาก

คณะวิทยาศาสตร

3.08

มากที่สุด

คณะวิทยาการจัดการ

3.50

มาก

คณะมนุษยศาสตร

ระดับความการประเมิน

F-test

ปานกลาง

7.4 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ (วิทยาลัย)
กับคณะ (วิทยาลัย) /
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่น
ในตางประเทศ
7.5 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ (วิทยาลัย)
กับคณะ (วิทยาลัย) /
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจาก
เครือขาย
ภาพรวมผลงาน

คณะครุศาสตร

ผลการประเมินผลงานของ
คณะแตละดาน

มาก

ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ)

แตกตางกัน

แตกตางกัน
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ผลการประเมินการบริหารจัดการของคณบดี จากแบบสอบถาม
*************

ตารางภาคผนวกที่ 12 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมการปฏิบัติงาน
กลุมการปฏิบัติงาน
จํานวน
รอยละ
171
70.95
สายสอน
65
26.97
สายสนับสนุน
5
2.08
ไมระบุ
241
100.00
รวม
ตารางภาคผนวกที่ 13 จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานทีส่ ังกัด
หนวยงานที่สังกัด
จํานวน
รอยละ
31
12.86
คณะครุศาสตร
46
19.09
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
43
17.84
คณะวิทยาการจัดการ
57
23.65
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28
11.62
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16
6.64
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15
6.22
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5
2.08
ไมระบุ
241
100.00
รวม
เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน
1.00 - 1.79 ความหมาย ต่ําที่สุด
2.60 - 3.39 ความหมาย ปานกลาง
4.20 - 5.00 ความหมาย มากที่สุด

1.80 - 2.59 ความหมาย ต่ํา
3.40 - 4.19 ความหมาย มาก

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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ตารางภาคผนวกที่ 14 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และ S.D. ของการบริหารจัดการของคณบดีในแตละดาน
ขอความ
1. ดานภาวะผูนําของคณบดี
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ
1.2 มีสามารถบริหารความ
ขัดแยงภายในองคกร

สูง
ที่สุด
จํานวน

89

ระดับการบริหารจัดการ
ปาน
สูง
นอย
กลาง
14

14

รอยละ 36.93 36.51 14.94

5.81

5.81

จํานวน

20

24

รอยละ 24.48 35.27 21.99

8.30

9.96

1.3 มีความสามารถสรางและ
พัฒนาทีมงาน

จํานวน

19

19

รอยละ 31.54 32.78 19.92

7.88

7.88

1.4 มีการติดตามผลและนิเทศ
การปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา
1.5 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการอยางโปรงใส

จํานวน

20

15

รอยละ 28.22 38.17 19.09

8.30

6.22

จํานวน

19

17

7.88

7.05

13

14

59
76
68
84

88
85
79
92
83

36

นอย
ที่สุด

53
48
46
38

รอยละ 34.85 34.44 15.77

1.6 มีมอบหมายภาระหนาที่ และ
กําหนดวัตถุประสงคและเวลา จํานวน 83
ของงานไดชัดเจนพรอมแจง
ความคาดหวังใหผูปฏิบัติ
รอยละ 34.44
ไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน จํานวน 82
โดย มีการวางแผนและ
ดําเนินการตามแผนโดยใช
รอยละ 34.02
กลยุทธตางๆ
1.8 มีสามารถสรางแรงจูงใจให
จํานวน 80
บุคลากรสนับสนุนและ
รอยละ 33.20
รวมมือในการทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 68
เพียงพอกับงานหรือภารกิจที่
รอยละ 28.22
ไดรับมอบหมาย
2.2 มีการบริหารงบประมาณ
จํานวน 86
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่
รอยละ 35.68
กําหนด

90

41

37.34 17.01
79

41

32.78 17.01
68

48

28.22 19.92
91

50

37.76 20.75
85

40

35.27 16.60

5.39

5.81

21

18

8.71

7.47

18

27

7.47 11.20
22

10

9.13

4.15

21

9

8.71

3.73

คา
S.D.
เฉลี่ย

ความ
ลําดับ
หมาย

3.93 1.13

มาก

9

3.56 1.23

มาก

30

3.72 1.21

มาก

25

3.74 1.14

มาก

24

3.82 1.20

มาก

17

3.89 1.12

มาก

13

3.77 1.22

มาก

22

3.65 1.31

มาก

29

3.77 1.09

มาก

22

3.90 1.10

มาก

12
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ตารางภาคผนวกที่ 14 (ตอ)
ระดับการบริหารจัดการ
ขอความ
สูง
ปาน ต่ํา
ต่ํา
สูง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ (ตอ)
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยาง จํานวน 82
76
43
27
13
มีประสิทธิภาพ
รอยละ 34.02 31.54 17.84 11.20 5.39
2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน จํานวน 97
78
37
14
15
รวมในการเสนอโครงการและ
รอยละ 40.25 32.37 15.35 5.81 6.22
การจัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและ จํานวน 74
93
40
18
16
ประเมินผลแผนงาน/
รอยละ 30.71 38.59 16.60 7.47 6.64
โครงการอยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสู จํานวน 69
87
41
28
16
การพัฒนาอยางชัดเจน
รอยละ 28.63 36.10 17.01 11.62 6.64
2.7 ในภาพรวมคณบดี บริหาร
86
43
14
15
จํานวน 83
งบประมาณเปนไปตามแผน
/โครงการและวัตถุประสงค รอยละ 34.44 35.68 17.84 5.81 6.22
ของโครงการ
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการ
89
47
18
11
ปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดาน จํานวน 76
สถานที่ เครื่องมือ และวัสดุ
รอยละ 31.54 36.93 19.50 7.47 4.56
อุปกรณ
3.2 มีการมีการสื่อสารสองทาง
จํานวน 69
81
51
26
14
ทั่วถึงทั้งองคกร
รอยละ 28.63 33.61 21.16 10.79 5.81
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากร
จํานวน 94
80
40
10
17
ไดรับการพัฒนาตามความ
รอยละ 39.00 33.20 16.60 4.15 7.05
ตองการหรือตามศักยภาพ
3.4 มีการมอบหมายภาระงาน
จํานวน 83
80
39
22
17
และการพิจารณาให
ผลตอบแทนดวยความ
รอยละ 34.44 33.20 16.18 9.13 7.05
ยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่ จํานวน 85
83
33
23
17
โปรงใสและตรวจสอบได
รอยละ 35.27 34.44 13.69 9.54 7.05

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
ลําดับ
หมาย

3.78

1.19

มาก

21

3.95

1.16

มาก

8

3.79

1.15

มาก

19

3.68

1.19

มาก

26

3.86

1.14

มาก

15

3.83

1.09

มาก

16

3.68

1.17

มาก

26

3.93

1.17

มาก

9

3.79

1.21

มาก

19

3.81

1.22

มาก

18
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ตารางภาคผนวกที่ 14 (ตอ)
ขอความ

สูง
ที่สุด

ระดับการบริหารจัดการ
ปาน
สูง
ต่ํา
กลาง

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน (ตอ)
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงใน
จํานวน 67
82
53
การปฏิบัติงาน
รอยละ 27.80 34.02 21.99
3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบ จํานวน 126
66
31
ประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ 52.28 27.39 12.86
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
4.1 มีการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตาม
จํานวน 114
76
31
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับของ
รอยละ 47.30 31.54 12.86
ทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุม ดูแลบุคลากร
การเงิน พัสดุ สถานที่และ จํานวน 107
79
29
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ประกาศและ
รอยละ 44.40 32.78 12.03
ขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
จํานวน 113
74
37
และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน รอยละ 46.89 30.71 15.35
ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย
จํานวน 110
73
36
จรรยาบรรณ
และมารยาทแหงวิชาชีพของ
บุคลากรใน
รอยละ 45.64 30.29 14.94
มหาวิทยาลัย
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของสภา
วิชาการ สภาคณาจารย
และขาราชการ รวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา

จํานวน

107

73

38

รอยละ 44.40 30.29 15.77

ต่ํา
ที่สุด

24

15

9.96

6.22

10

8

4.15

3.32

14

6

5.81

2.49

19

7

7.88

2.90

14

3

5.81

1.24

13

9

5.39

3.73

17

6

7.05

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
ลําดับ
หมาย

3.67

1.16

มาก

28

4.21

1.04

มาก
ที่สุด

1

4.15

1.02

มาก

3

4.08

1.07

มาก

5

4.16

0.97

มาก

2

4.09

1.07

มาก

4

4.07

1.05

มาก

6

2.49
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ตารางภาคผนวกที่ 14 (ตอ)
ขอความ

สูง
ที่สุด

ระดับการบริหารจัดการ
ปาน
สูง
ต่ํา
กลาง

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี
5.1 คณะมีความเจริญกาวหนา จํานวน 94
75
40
ไปตามเปาหมาย และ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย
รอยละ 39.00 31.12 16.60
5.2 ทานมีความพอใจตอการ
บริหารจัดการของคณบดี
5.3 ทานมีความสุขที่ได
ปฏิบัติงานในคณะ

จํานวน 99
72
38
รอยละ 41.08 29.88 15.77
จํานวน 115
60
38
รอยละ 47.72 24.90 15.77

ต่ํา
ที่สุด

14

18

5.81

7.47

16
6.64
12
4.98

16
6.64
16
6.64

คา
เฉลี่ย

S.D.

ความ
ลําดับ
หมาย

3.88

1.21

มาก

14

3.92

1.20

มาก

11

4.02

1.20

มาก

7
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ตารางภาคผนวกที่ 15 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของคณบดี
จําแนกตามสายงาน
ผลการประเมินการบริหารจัดการของคณบดี
1. ดานภาวะผูนําของคณบดี
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจ
1.2 มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
1.4 มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา
1.5 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยาง
โปรงใส
1.6 มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
วัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจนพรอมแจง
ความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศนในการบริหารงานโดย มีการวางแผน
และดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ
1.8 มีสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและ
รวมมือในการทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2.2 มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการและการจัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/
โครงการอยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
2.7 ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตาม
แผน /โครงการและวัตถุประสงคของโครงการ
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้ง
ดานสถานที่ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ
3.2 มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตาม
ความตองการหรือตามศักยภาพ

สาย
วิชาการ

สาย
สนับสนุน

t-test

ผลการ
เปรียบเทียบ

3.77

4.28

-3.118**

แตกตางกัน

3.40
3.52

3.88
4.17

-2.687**
-3.773***

แตกตางกัน
แตกตางกัน

3.54

4.17

-3.872***

แตกตางกัน

3.62

4.28

-3.872***

แตกตางกัน

3.70

4.32

-3.926***

แตกตางกัน

3.56

4.25

-3.968***

แตกตางกัน

3.45

4.08

-3.344***

แตกตางกัน

3.57

4.20

-4.095***

แตกตางกัน

3.73

4.29

-3.592***

แตกตางกัน

3.56

4.26

-4.231***

แตกตางกัน

3.78

4.31

-3.141**

แตกตางกัน

3.59

4.25

-4.017***

แตกตางกัน

3.47

4.15

-4.035***

แตกตางกัน

3.68

4.26

-3.549***

แตกตางกัน

3.66

4.22

-3.561***

แตกตางกัน

3.51

4.05

-3.192**

แตกตางกัน

3.77

4.26

-2.926**

แตกตางกัน
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ตารางภาคผนวกที่ 15 (ตอ)
ผลการประเมินการบริหารจัดการของคณบดี
3.4 มีการมอบหมายภาระงานและการพิจารณาให
ผลตอบแทนดวยความยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได

สาย
วิชาการ

สาย
สนับสนุน

t-test

ผลการ
เปรียบเทียบ

3.64

4.11

-2.694**

แตกตางกัน

3.63

4.22

-3.402***

แตกตางกัน

4.11

-3.849***

แตกตางกัน

4.54

-3.139**

แตกตางกัน

4.43

-2.728**

แตกตางกัน

4.42

-3.168**

แตกตางกัน

4.51

-3.574***

แตกตางกัน

4.45

-3.354***

แตกตางกัน

4.42

-3.297**

แตกตางกัน

4.28

-3.298**

แตกตางกัน

4.38
4.38
4.26

-3.917***
-3.043**
-3.877***

แตกตางกัน
แตกตางกัน
แตกตางกัน

3.47
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพ
4.07
การศึกษา
4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
4.1 มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการ
4.03
และของมหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่
และทรัพยสินของคณะเปนไปตามกฎหมาย
3.93
กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
4.01
การดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาท
แหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนใน
3.93
สถาบันอุดมศึกษา
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
วิชาการ สภาคณาจารย และขาราชการรวมทั้ง
3.92
สงเสริมกิจการนักศึกษา
5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี
5.1 คณะมีความเจริญกาวหนาไปตาม เปาหมาย และ
3.71
ทิศทางของมหาวิทยาลัย
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
3.72
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ
3.86
ภาพรวม
3.69
ระดับการประเมิน

มาก

มากที่สุด

หมายเหตุ :
* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
*** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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1. ดานภาวะผูนําของคณบดี
1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
3.97 3.57
แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
1.2 มีความสามารถบริหารความ
3.45 3.24
ขัดแยงภายในองคกร
1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนา
3.55 3.22
ทีมงาน
1.4 มีการติดตามผลและนิเทศการ
3.65 3.39
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
1.5 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการ
3.87 3.39
บริหารจัดการอยางโปรงใส
1.6 มีการมอบหมายภาระหนาที่ และ
กําหนดวัตถุประสงคและเวลา
3.77 3.61
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความ
คาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศนในการบริหารงานโดย
มีการวางแผนและดําเนินการตาม 3.68 3.33
แผนโดยใชกลยุทธตางๆ
1.8 มีสามารถสรางแรงจูงใจให
บุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน 3.48 3.22
การทํางาน
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ
กับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
3.87 3.33
มอบหมาย
2.2 มีการบริหารงบประมาณเปนไป
3.90 3.46
ตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางมี
3.74 3.30
ประสิทธิภาพ

F-test

ผลการเปรียบเทียบ

ภาพรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

การประเมินการบริหารจัดการ
ของคณบดี

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 16 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของคณบดีจําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัด

4.23 4.19 3.14 4.00 4.20 3.93 4.614*** แตกตางกัน
3.95 3.72 2.61 4.00 3.93 3.56 5.391*** แตกตางกัน
4.26 3.98 2.93 4.19 3.73 3.72 6.416*** แตกตางกัน
4.23 3.91 3.04 4.00 3.60 3.74 4.634*** แตกตางกัน
4.14 4.12 3.11 4.06 3.73 3.82

4.183** แตกตางกัน

4.33 4.02 3.25 4.25 3.80 3.89

3.815** แตกตางกัน

4.40 3.91 2.93 4.19 3.80 3.77 6.331*** แตกตางกัน
4.26 3.89 2.64 3.94 3.80 3.65 6.442*** แตกตางกัน

4.12 3.96 3.11 3.75 4.07 3.77 4.674*** แตกตางกัน
4.30 4.07 3.29 4.25 4.00 3.90 4.557*** แตกตางกัน
4.23 3.88 3.14 4.19 3.93 3.78 4.375*** แตกตางกัน

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

371

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ (ตอ)
2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการเสนอโครงการและการ
4.06 3.65 4.16
จัดสรรงบประมาณ
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
3.77 3.35 4.28
อยางตอเนื่อง
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการ
3.65 3.28 4.14
พัฒนาอยางชัดเจน
2.7 ในภาพรวมคณบดี บริหาร
งบประมาณเปนไปตามแผน /
3.84 3.43 4.37
โครงการและวัตถุประสงคของ
โครงการ
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดาน
3.61 3.63 4.40
สถานที่ เครื่องมือ และวัสดุ
อุปกรณ
3.2 มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทั้ง
3.45 3.43 4.14
องคกร
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาตามความตองการหรือ 3.90 3.74 4.21
ตามศักยภาพ
3.4 มีการมอบหมายภาระงานและ
การพิจารณาใหผลตอบแทนดวย 3.61 3.63 4.07
ความยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่
3.74 3.37 4.12
โปรงใสและตรวจสอบได
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการ
3.65 3.24 4.07
ปฏิบัติงาน
3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบ
4.23 3.80 4.51
ประกันคุณภาพการศึกษา

4.25 3.18 4.00 3.93 3.95

F-test

ผลการเปรียบเทียบ

ภาพรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

การประเมินการบริหารจัดการของ
คณบดี

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 16 (ตอ)

3.664** แตกตางกัน

4.00 3.07 4.13 3.67 3.79 5.293*** แตกตางกัน
3.95 2.86 3.94 3.60 3.68 5.249*** แตกตางกัน
4.05 3.14 4.19 3.73 3.86 5.390*** แตกตางกัน

3.96 3.18 3.56 4.00 3.83 4.798*** แตกตางกัน
3.91 3.04 3.75 3.53 3.68

3.743** แตกตางกัน

4.23 2.89 4.31 3.80 3.93 5.879*** แตกตางกัน
4.11 2.93 4.00 3.67 3.79

3.989** แตกตางกัน

4.16 3.11 4.13 3.73 3.81 4.330*** แตกตางกัน
3.86 2.86 4.13 3.87 3.67 5.458*** แตกตางกัน
4.53 3.39 4.50 4.40 4.21 6.612*** แตกตางกัน

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
4.1 มีการบริหารกิจการของคณะ
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.13 3.83 4.44 4.32
ประกาศและขอบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุมดูแลบุคลากร
การเงิน พัสดุ สถานที่และ
ทรัพยสินของคณะเปนไปตาม
4.03 3.65 4.44 4.18
กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
4.03 3.74 4.49 4.37
รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ และมารยาทแหง
4.10 3.65 4.40 4.39
วิชาชีพของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
3.97 3.74 4.35 4.32
คณาจารย และขาราชการรวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา

F-test

ผลการเปรียบเทียบ

ภาพรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

การประเมินการบริหารจัดการของ
คณบดี

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 16 (ตอ)

3.54 4.69 4.13 4.15 4.356*** แตกตางกัน

3.61 4.56 4.20 4.08

3.856** แตกตางกัน

3.54 4.81 4.27 4.16 6.749*** แตกตางกัน

3.14 4.63 4.33 4.09 8.182*** แตกตางกัน

3.32 4.56 4.20 4.07 5.288*** แตกตางกัน

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี
5.1 คณะมีความเจริญกาวหนาไปตาม
เปาหมาย และทิศทางของ
3.81
มหาวิทยาลัย
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหาร
3.94
จัดการของคณบดี
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานใน
4.00
คณะ
ภาพรวม
3.52
ระดับการประเมิน

มาก

F-test

ผลการเปรียบเทียบ

ภาพรวม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

การประเมินการบริหารจัดการของ
คณบดี

คณะครุศาสตร

ตารางภาคผนวกที่ 16 (ตอ)

3.43 4.40 4.11 3.00 4.19 4.13 3.88

6.151*** แตกตางกัน

3.50 4.30 4.19 3.11 4.19 4.00 3.92

4.869*** แตกตางกัน

3.67 4.33 4.30 3.36 4.19 4.00 4.02

3.236** แตกตางกัน

3.49 4.27 4.09 3.11 4.18 3.93 3.87 5.880*** แตกตางกัน
มาก
มาก
มาก มาก มาก มาก มาก
ที่สุด

หมายเหตุ :
* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
*** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

374
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แบบสอบถามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงขอใหทานตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจริงเพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอไป
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง
หนวยงานที่ทานสังกัด □ 1. คณะครุศาสตร
□ 3. คณะวิทยาการจัดการ
□ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
□ 7. บัณฑิตวิทยาลัย
□ 9. ศูนยกทม. และศูนยสระแกว

□ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ
□ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ
□ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
□ 8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
□ 10. อื่น ๆ ระบุ..........................

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามสภาพทีเ่ ปนจริงในการดําเนินการ โดยมีเกณฑดังนี้
5 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอย
1 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอยที่สุด
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1. ดานการเรียนการสอน
การเรียนการสอน

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกา ที่มีผลงานดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง คณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
1.5 มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
1.7 มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด

2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
การวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจยั กับอาจารย

3. ดานการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานภายนอก
และชุมชน
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4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1
4.2
4.3
4.4

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผสู อนและบุคลากรดีเดน
ของมหาวิทยาลัย

6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
การสืบสานโครงการอันเนือ่ งมากจากแนวพระราชดําริ

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
6.2 มีรายวิชาที่มสี าระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ
6.3 มีการนําแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย
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7. การสรางเครือขายความรวมมือ
การสรางเครือขายความรวมมือ

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ศิษยเกา
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
และองคการอื่นในประเทศ
7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
และองคการอื่นในตางประเทศ
7.5 มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคการอื่น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหนึ่งสําหรับองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เนื่องจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอมหาวิทยาลัย และทัศนคติ มุมมอง
ของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีกับมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยง และสะทอนใหเห็นผลสําเร็จของงาน
ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาสที่ควรไดรับการพัฒนา
ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ตั้งไว
ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ
ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน
ดร.สุพจน ทรายแกว
ดร.สุภณิดา พัฒธร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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แบบสอบถามเรื่องการบริหารจัดการของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการของอธิการบดี จึงขอให
ทานตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจริงเพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง
1. การปฏิบัติงานในสังกัด □ 1. สายสอน
2. หนวยงานที่ทานสังกัด □ 1. คณะครุศาสตร
□ 3. คณะวิทยาการจัดการ
□ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
□ 7. บัณฑิตวิทยาลัย
□ 9. โรงเรียนสาธิต
□ 11. สํานักสงเสริมวิชาการฯ
□ 13. สํานักวิทยบริการ
□ 15. ศูนยกทม. และศูนยสระแกว

□ 2. สายสนับสนุน
□ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ
□ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ
□ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
□ 8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
□ 10. สํานักงานอธิการบดี
□ 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
□ 14. สํานักสงเสริมการเรียนรูฯ
□ 16. อื่น ๆ .....................................

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการของอธิการบดี
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการประเมินการบริหารจัดการของอธิการบดี
และทําเครือ่ งหมาย  ลงใน □ ตามสภาพที่เปนจริงในการดําเนินการ โดยมีเกณฑดังนี้
5 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอย
1 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอยที่สุด
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1. ดานภาวะผูนํา
ภาวะผูนําของอธิการบดี
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบตั ิงานของผูใตบงั คับบัญชา
มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลาของงาน
ได
งความคาดหวัางเนิใหนผการตามแผนโดยใช
ูปฏิบัติไดทราบ กลยุทธตางๆ
มีวชิสัดยเจนพร
ทัศน มีอกมแจ
ารวางแผนและดํ
มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือในการทํางาน

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของอธิการบดี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบตั ิงานที่กําหนด
มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ
มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล แผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง
มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
และวัตถุประสงคของโครงการ

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
การบริหารงานในหนวยงานของอธิการบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ
3.2 มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวยความยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ าน
3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

4.1 มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย
และขาราชการ รวมทัง้ สงเสริมกิจการนักศึกษา

5. ภาพรวม
ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

5.1 มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหนึ่งสําหรับองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เนื่องจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอมหาวิทยาลัย และทัศนคติ มุมมอง
ของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีกับมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยง และสะทอนใหเห็นผลสําเร็จของงาน
ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาสที่ควรไดรับการพัฒนา
ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ตั้งไว
ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ
ดร.ผดุงชัย ภูพฒ
ั น
ดร.สุพจน ทรายแกว
ดร.สุภณิดา พัฒธร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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แบบสอบถามประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย จึงขอใหทานตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจริงเพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอไป
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง
หนวยงานที่ทานสังกัด

□ 1. คณะครุศาสตร
□ 3. คณะวิทยาการจัดการ
□ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
□ 7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

□ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ
□ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ
□ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย
และทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามสภาพที่เปนจริงในการดําเนินการ โดยมีเกณฑดังนี้
5 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอย
1 หมายถึง ทานเห็นวามีการดําเนินการในระดับ นอยที่สุด
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1. ดานการเรียนการสอน
การเรียนการสอน

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงานดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF
1.5 มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย
1.7 มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด

2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
การวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน
2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจยั กับอาจารย

3. ดานการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยภาษา
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ
3.3 มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.4 มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ/วิทยาลัย
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานภายนอก
และชุมชน
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4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1
4.2
4.3
4.4

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ/วิทยาลัย
มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม
มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
5.2 มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะ/วิทยาลัยใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผสู อนและบุคลากรดีเดน
ของคณะ/วิทยาลัย

6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําริ
การสืบสานโครงการอันเนือ่ งมากจากแนวพระราชดําริ

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

6.1 มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ
6.2 มีรายวิชาที่มสี าระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ
6.3 มีการนําแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ/วิทยาลัย

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี
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7. การสรางเครือขายความรวมมือ
การสรางเครือขายความรวมมือ

ระดับการดําเนินการ
5 4 3 2 1

7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะ (วิทยาลัย)
กับศิษยเกา
7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับชุมชน
7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ(วิทยาลัย) กับ
คณะ(วิทยาลัย) / มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ
7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะ(วิทยาลัย) กับ
คณะ (วิทยาลัย) / มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ
7.5 มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ(วิทยาลัย) กับ
คณะ(วิทยาลัย) / มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหนึ่งสําหรับองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เนื่องจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอคณะ/วิทยาลัย
และทัศนคติ มุมมองของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีตอคณะ/วิทยาลัย โดยการเชื่อมโยง และสะทอน
ใหเห็นผลสําเร็จของงาน ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาส
ที่ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ตั้งไว
ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ
ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน
ดร.สุพจน ทรายแกว
ดร.สุภณิดา พัฒธร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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แบบสอบถามเรื่องการบริหารจัดการของคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดี จึงขอใหทาน
ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่ เ ปนสภาพจริ งเพื่ อให ได ขอมู ลอั นเปนแนวทางในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยตอไป
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณบดี
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง
1. การปฏิบัติงานในคณะ

□ 1. สายวิชาการ

□ 2. สายสนับสนุน

2. หนวยงานที่ทานสังกัด

□ 1. คณะครุศาสตร
□ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ
□ 3. คณะวิทยาการจัดการ
□ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ
□ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม □ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
□ 7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการของคณบดี
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในบริหารจัดการของคณบดี
โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามสภาพที่เปนจริงในการบริหารจัดการโดยมีเกณฑดังนี้
5 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ นอย
1 หมายถึง ทานเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับ นอยที่สุด
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1. ดานภาวะผูนํา
ภาวะผูนําของคณบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร
มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบตั ิงานของผูใตบงั คับบัญชา
มีการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส
มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลาของงานได
ชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผปู ฏิบตั ิไดทราบ
1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ
1.8 มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือในการ
ทํางาน

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของคณบดี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบตั ิงานที่กําหนด
มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ
มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง
มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน
ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ
และวัตถุประสงคของโครงการ
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3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน
การบริหารงานในหนวยงานของคณบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏิบัตงิ านใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ
3.2 มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้ องคกร
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือตาม
ศักยภาพ
3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวยความ
ยุติธรรม
3.5 มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ าน
3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา

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

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

4.1 มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
4.2 มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานทีแ่ ละทรัพยสินของคณะ
เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงานรวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ
4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ
สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา

5. ภาพรวม
ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี

ระดับการบริหารจัดการ
5 4 3 2 1

5.1 คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัย
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี
5.3 ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัตงิ านในคณะ
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหนึ่งสําหรับองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เนื่องจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอคณะ/วิทยาลัย
และทัศนคติ มุมมองของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีตอคณะ/วิทยาลัย โดยการเชื่อมโยง และสะทอน
ใหเห็นผลสําเร็จของงาน ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาส
ที่ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ตั้งไว
ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา การพานิช
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ
ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน
ดร.สุพจน ทรายแกว
ดร.สุภณิดา พัฒธร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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