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

คํานํา 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินการวาดวยเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
มาตรา 49 “ใหมีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง              
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให
คณะกรรมการทําหนาที่ติดตามความกาวหนาในการดําเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่ 12/2555 
และ 05/2556 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่ 13/2555 
และ 06/2556   เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจําปงบประมาณ                             
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)   โดยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตางๆ รวมถึงการจัดทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดขอมูลอยางกวางขวางและเช่ือถือไดอันจะกอใหเกิดประโยชน                
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 
ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือจนทําใหการประเมินผลงานในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี            
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
                             ของมหาวิทยาลัยและคณบดี   
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ          
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณะ และคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีการกําหนดการประเมินออกเปน 8 มิติ ไดแก 
มิติดานการเรียนการสอน มิติดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค มิติดานการบริการวิชาการ 
มิติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานการสืบสานโครงการ                     
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ มิติดานการสรางเครือขายความรวมมือ และการเขาสูประชาคม
อาเซียน ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 

 

ตอนที่ 1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
มิติท่ี 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 งส งเสริมการเรียนรู มีมากพอในการจัดการเรียนการสอน เชน หองปฏิบั ติการ                        
สํานักวิทยบริการ มีการใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู เปนตน 

5.  การจัดการเรียนการสอนมีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร เชน ใชคอมพิวเตอร LCD บทเรียน E - Learning บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

6.  มีการคิดกลยุทธในการรับนักศึกษาในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีวิธีดีๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
อยูแลว เชนการใหโควตาโดยใชเกณฑความสามารถพิเศษ การใหโควตาแกโรงเรียนชุมชนนักเรียน                
ที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต เปนตน 

7.  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                       
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่ งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสงเสริม
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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 ขอเสนอแนะ 
1.  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจํานวนอาจารยใหเพียงพอและใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

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.  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู เรื่อง ประชาคมอาเซียนอยางทั่วถึง มีความพรอมในการใชภาษาที่สามารถสื่อสารได นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียนอยางเปนรูปธรรม 

3.  มหาวิทยาลัยควรเรง และผลักดันการปรับปรุงหลักสูตรและสรางหลักสูตรใหมตาม                
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ซึ่งในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว               
39 หลักสูตร 

4.  มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒนาอาจารยทั้งดานคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมวา           
จะเปนการใหทุนหรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งในชวงปที่ผานมาจํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนยังมีนอย ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการพัฒนาระบบหน่ึงที่อาจชวย
ได คือระบบ “อาจารยพี่ เลี้ยง” (Mentor) โดยอาจารยที่มีประสบการณทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และการจัดใหมีหนวยพัฒนาอาจารย เพื่อสนับสนุนงานดานน้ีอยางจริงจัง โดยเฉพาะ           
การสรางความเขมแข็งดานการวิจัยทางวิชาการเฉพาะสาขา 

5.  ระบบอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพซึ่งนักศึกษาจะตอง
ไดรับคําแนะนําจากอาจารย มหาวิทยาลัยอาจทําการศึกษาวิจัยหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุง
ระบบการใหคําปรึกษาใหดีย่ิงข้ึน จะชวยสนับสนุนใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ           
มากย่ิงข้ึน 

6. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการสรางอัตลักษณใหเดนชัดทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
 
มิติท่ี 2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

 จุดเดน 
1.  มีระบบสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยดี  อีกทั้งมีหนวยงานเฉพาะและมีระเบียบกฎเกณฑ          

ที่สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยอยางดี 
2.  มีการจัดทําคูมือการวิจัยซึ่งจะเปนขอแนะนําใหกับคณาจารยไดอยางดี 
3.  มีระบบขอมูลที่ดีทําใหทราบขอมูลวามีใครทําอะไร เมื่อไร และผลเปนอยางไร 
4.  มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรไดอยางดี 
5.  มีงบประมาณ (ผานสถาบันวิจัยและพัฒนา)  ในปริมาณที่มากพอสมควร 
6.  มีผลงานวิจัยเพิ่มจํานวนข้ึนมาก 
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 ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการกระตุน สงเสริม อาจารยและบุคลากร  ดานการทําวิจัย ใหทุนวิจัย การทําวิจัย

ของนักวิจัยรุนใหม ใหอาจารยทําวิจัยเพิ่มข้ึน และเสนอเปนเกณฑความดีความชอบ 
2.  ควรมีการเผยแพรงานวิจัยและวางแผนใหเปนลําดับข้ันในการเผยแพรใหมากข้ึน 
3.  ควรมีระบบดูแลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหสูงข้ึน 
4.  ควรเช่ือมโยงระหวางงานวิจัยเขากับโครงการพัฒนาคณาจารย 
5.  ควรเพิ่มใหมีบริการชวยเหลือผูวิจัยใหมากข้ึนในการใชจายเงิน 
6.  ควรเช่ือมโยงระหวางงานวิจัยและการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

 
มิติท่ี 3 ดานบริการวิชาการ 

 จุดเดน 
1.  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะดูแล

รับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการ แกบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานตางๆ            
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการแกสังคม 
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองตามความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
4.  มหาวิทยาลัยมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ 1 แหลง                         

คือศูนย วิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

5.  มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการใหกับคณะ 
7. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ โดยมีสํานักสงเสริม

การเรียนรูและบรกิารวิชาการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินงานรวมกับ
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.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะทุกคณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยเนนการสราง

ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 



ง 
 

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

 

2.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะจดัหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ
ใหมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคณะอีกทางหน่ึง 

3.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารยไดดําเนินงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย 

4.  มหาวิทยาลัยควรมกีารประชาสัมพันธกิจกรรมบริการวิชาการไดกวางขวางย่ิงข้ึน 
5.  มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการ 
 

มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจที่มีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมกับทุกคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการจัดสรรงบประมาณ การวางแผน กิจกรรมและ
ดําเนินการอยางตอเน่ืองตลอดป 

 จุดเดน 
1. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใหความสําคัญตอการ               

บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม การวิจัยและการทองเที่ยวซึ่งทุกคณะ               
ไดดําเนินการรวมทั้งสิ้น 21 โครงการ 
 3. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทําจุลสารวัฒนธรรม และโครงการจัดทําฐานขอมูลเว็บไซต              
สํานักศิลปวัฒนธรรม 
 4. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  โดยจัดใหมี
โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ เชนการแสดงผลงานในนิทรรศการ           
Art Freestyle by Clubnapralan การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย 
 5. มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการกับวิชาตามรอย             
เบื้องพระยุคลบาท 

 ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยและคณะควรเรงสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและ

องคกรอื่นภายในประเทศ เชน การทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฯลฯ 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางและพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับหนวยงานอื่นในประเทศ และทั้งกลุมประเทศอาเซียนและ
ประเทศอื่น ๆ 

3. วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะควรจะตองเนนเหมือน ๆ กัน คือวัฒนธรรมการเรียนรู 
วัฒนธรรมการรูจักพัฒนาศักยภาพของตนเองและวัฒนธรรมของคนดี (คุณธรรมจริยธรรม) 

4. มหาวิทยาลัยควรสรางสารสนเทศทางประวัติศาสตร ภายใตโครงการวันเจาฟาวไลยอลงกรณ 
5. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 
  



จ 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
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มิติท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

 จุดเดน 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการบริหารจัดการ         

ทั้งองคกรอยางเขมแข็งทั้งในดานการการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ          
และขอบังคับอยางเครงครัด และมีการกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนระบบ              
และมีความเหมาะสม  

2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิ โดยใหทุกหนวยงานดําเนินงานดานโครงการ/
กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2555  

3. มีการทบทวนประสิทธิผลของแผนการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานผลการประเมิน            
แผนกลยุทธตามตัวบงช้ี 2553 - 2556 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชา 

4. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ 
เห็นไดจากทุกคณะวิชามีผลคาคะแนนการประเมิน SAR พัฒนาข้ึนจากป 2554 

5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ ไดมีการปรับปรุงการกระจาย
งบประมาณตามยุทธศาสตรอยางเหมาะสมและมีการรายงานรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเพิ่มข้ึนจากป 2553 อยางชัดเจน และคณะวิชา
โดยรวมรอยละความสําเร็จเพิ่มสูงข้ึนจากป 2554 และมีการใชงบประมาณตํ่ากวางบประมาณโดยรวม
ลดลงจากป 2554 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะหและดําเนินการในเชิงรุกเพื่อแกไขปญหารายไดที่ไมเปนไปตาม

เปาหมาย โดยเฉพาะในคณะที่มีจํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเน่ือง  
2. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธตามตัวบงช้ี 2553 - 2556 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 เสนอใหมีการปรับปรุงดังน้ี 
2.1. ใหมีการจัดทํารายงานผลสําเร็จของตัวช้ีวัด (KPIs) ทั้ง 12 ตัวตามเปาประสงค                 

ทั้ง 3 ดาน จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยตองมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวช้ีวัดทั้ง 12 ตัวน้ี           
อยางตอเน่ือง และรายงานผลใหกับสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2.2. การเบิกใชงบประมาณอยูในระดับเพียงรอยละ 83 ใหวิเคราะหหาสาเหตุที่ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และใชงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายและรายงานตอผูบริหาร 

3. ควรเพิ่มการบริหารจัดการเชิงรุก โดยเนนการประชาสัมพันธใหมากข้ึน เพื่อใหมหาวิทยาลัย
เปนที่รูจักของสังคม และควรมีการปรับปรุงปายช่ือมหาวิทยาลัยใหเห็นชัดเจนย่ิงข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความสําคัญเรื่องคาตอบแทน สวัสดิการ ของบุคลากรและอาจารย 
5. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมีความสะอาดอยางตอเน่ือง เพิ่มพื้นที่พักผอน 

เลนกีฬา ทํางาน ใหกับนักศึกษาและสรางบรรยากาศการเปนมหาวิทยาลัยใหเพิ่มข้ึน ปรับปรุงดูแลดาน
แสงสวางบริเวณถนนในมหาวิทยาลัย 
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มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 จุดเดน 
1. คณะทุกคณะและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดจัดทําโครงการดานการพัฒนาครู               

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 26 โครงการ 
2. มีการติดตามประเมินผลทุกโครงการ 
3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย โดยการเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาชวยพัฒนาอาจารย เชน การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน               
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง เปนตน 

4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกและทําผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง และใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่กําหนด 

 ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึนและตําแหนงทางวิชาการใกลเคียง             

กับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 
3. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานอยางเขมขนใหบุคลากรของ

คณะและหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยใหสามารถอาน เขียน พูด ในระดับดี 
4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมอาจารยและบุคลากรดานการศึกษาตอและการไปตางประเทศ

เพิ่มเติม 
 

มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

 จุดเดน 
1.  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ                   

ที่มีความโดดเดน เมื่อเปรยีบเทียบกับผลงานดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลยั โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนปฏิบัติการในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
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 และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.  มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ                
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 

 
 



ช 
 

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

 

 ขอเสนอแนะ 
1.  ควรจัดทํ า ศูนยสา ธิตเศรษฐกิจพอเพีย งในมหา วิทยาลัย เพื่ อ เปนแหล ง เรี ยนรู                        

ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
2.  ควรมีโรงเรียนเครือขาย ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการขยายการบริการวิชาการ                

และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอยางย่ังยืน 
 3. ควรเนนการบูรณาการโครงการ / กิจกรรม เกี่ยวกับการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และหลักการแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนอยางเปนระบบ                 
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในรูปโครงงาน (Project - based Learning) ในชุมชนหรือทองถ่ิน  
และปลูกฝงจิตสํานึกของการมีจิตสาธารณะ  หรือจิตอาสาแกนักศึกษา 
 4. ควรมีศึกษารูปแบบแนวทางพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ใหไดผลอยางเปนรูปธรรมทั้งระดับบุคคล  และระดับหนวยงาน  รวมทั้งจัดใหมีการติดตามประเมิน                
ผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบดังกลาว  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน  ตลอดจนใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางตอเน่ือง 
 
มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 

 จุดเดน 
1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนดานยุทธศาสตรการสรางเครือขายและพันธมิตรในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อความสมบูรณและความเขมแข็งในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
2.  มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือภายในประเทศระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรของรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และภาคเอกชน 
3.  มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ                

อยางตอเน่ือง เพื่อการพัฒนาความรูของอาจารยและนักศึกษา 
4.  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน  โดยเฉพาะการสรางเครือขายระดับคณะ ซึ่งเปน
องคการหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะ 
1.  มหาวิทยาลัยควรมีการสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหมากย่ิงข้ึน เพื่อใหอาจารย นักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติจริงไดมากข้ึน 
2.  คณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือ โดยมีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมที่ชัดเจนในการดําเนินงานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ 
3.  ควรมีการพัฒนาอาจารย บุคลากรทุกคณะ และนักศึกษา ดานภาษาและความเขาใจ                

กลุมประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
4. ควรใหความสําคัญแกการสรางเครือขายดานวิจัยใหมากข้ึน  เพื่อประโยชนในการสราง

เครือขายนักวิจัย  การพัฒนานักวิจัย  และการทําวิจัยรวมกัน รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย 
 

 



ซ 
 

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

 

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

 จุดเดน 
1. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการผานสภาคณาจารย เชิญวิทยากรใหความรูกับบุคลากรเรื่อง

ประชาคมอาเซียน  
2. มหาวิทยาลัยทํา MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เชน ความรวมมือกับ RVI 

สิงคโปร  ในการจัดศูนยการเรียนแบบนานาชาติเปน Singapore Based จัดเปน VRU - RVI International 
School ใชสถานที่ ณ อาคาร ถนนเพชรบุรี สัญญาความรวมมือมีระยะเวลาประมาณ 8 ป เปนหลักสตูร
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.  ผลการดําเนินงานของคณะสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสอดคลอง            

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.  คณะไดประสานงานอยางดีย่ิงกับคณะอื่นโดยเชิญอาจารยจากคณะอื่นเขามาสอนในวิชาเอก 

ทําใหนักศึกษามีคุณภาพ 
7.  ดานงานวิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะไดดําเนินการมีข้ันตอน

ชัดเจน และไดผลลัพธตามที่ไดวางแผน และมีการประเมินทุกโครงการ 
8.  คณะใหความสําคัญดานการวิจัยไดรับการจดัสรรงบประมาณจากงบประมาณรายได กศ.ปช. 

410,000 บาท  และงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย  2,012,700 บาท รวมทั้งสิ้น 2,422,700 บาท 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
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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.  คณะควรเรงและมีเปาหมายพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน และตําแหนงทางวิชาการ             

ใหใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะครุศาสตร 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                
31 คน หรือรอยละ 70.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                       
5 ดาน ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.83) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
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 มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน           
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ                   
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68)  คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.76) 
คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.99) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสานโครงการ          
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (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

พัฒนาทองถ่ิน 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
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5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
6. อาจารยในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรในหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิต

ที่คะแนนเฉลี่ย 4.31 
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่คะแนนเฉลี่ย 4.38 
9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอหลายรูปแบบ และเปด

โอกาสใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลายในการเขาเรียน 
10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบกลไกในการพัฒนา และบริหารหลักสูตร TQF ไวในคูมือ

พัฒนาหลักสูตร 
11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาครบ 5 ประเภท คือ 

กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
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 เรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยใชสื่ อ                    
และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน 

16. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย โดยมีงบประมาณ    
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 310,000 บาท  และมีผลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ                
4 เรื่อง และระดับชาติ 2 เรื่อง 

17. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวใน
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และตรงตามกับความตองการของชุมชนหรือหนวยงาน 

18. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยไดจัดกิจกรรม
และโครงการอยางตอเน่ือง 

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 ควรมีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนและจัดแหลงเรียนรู              

ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึน 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรสนับสนุนและจัดหางบประมาณเพื่อใหอาจารยดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมการสรางและพัฒนาองคกรความรูในงานศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึน 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการแนะแนว และประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะให

หลากหลายมากข้ึน 
2.2   การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะ จํานวน              
16 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน ดังน้ี 
ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.08) ดานการบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.65) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19)  

2.3   การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 10 คน หรือรอยละ 62.50  

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน             
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.93) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ                    
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.52) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.07) คะแนนเฉลี่ยดาน             
การสืบสานโครงการ อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.13)  คะแนนเฉลี่ยดาน
การสรางเครือขายความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.47) 

 
  



ฏ 
 

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

 

3.  การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.1  จุดเดนและขอเสนอแนะ 

 จุดเดน 
1.  คณะมีความโดดเดนในงานดานเซรามกิส มีทั้งอาจารยและนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ 

และนานาชาติ 
2.  มีการใหบริการวิชาการแกสถานประกอบการอยางตอเน่ือง 
3.  หลักสูตรของคณะเปนที่ยอมรับของภาคเอกชน ทําใหบัณฑิตที่จบจากคณะมีงานทํา 
4.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสืบสานโครงการอันเ น่ืองมาจากแนวพระราชดําริ                 

อยางเปนรูปธรรม 

 ขอเสนอแนะ 
1.  ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบ มคอ. ปจจุบันมี 9 หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตร 

ที่ยังไมเปนไปตามกรอบ มคอ. 
2. ดําเนินการหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรที่เปนจุดเนน เน่ืองจาก

นักศึกษาปจจุบันลดลงและกระจายไปตามสาขาวิชาตางๆ มาก 
3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
4. ติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสามารถ

สําเร็จตามเปาหมาย 
3.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน              
28 คน หรือรอยละ 75.68 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน                     
ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.96) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.11) ดานการ
บริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.06) ดานการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.43) 
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.16) 

3.3  การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 18 คน หรือรอยละ 66.67   

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน            
การเรียนการสอนระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ            
งานสรางสรรคระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.97) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับนอย 
(คะแนนเฉลี่ย 2.58) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.63) 
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.67) คะแนน
เฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.78)  
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 2.47) 
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4. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4.1  จุดเดนและขอเสนอแนะ 

 จุดเดน 
1.  คณะไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
2. คณะเปดการเรียนการสอนอยางกวางขวางระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร จัดการเรียน         

การสอนทั้งภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน 1,964 คนและภาคพิเศษจํานวน 741 คน รวมทั้งสิ้น 
2,705 คน ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยางหลากหลาย สําหรับสาขาวิชาเดนที่มีนักศึกษา
เลือกเรียนมาก คือ รัฐประศาสนศาสตร สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา นิติศาสตร และศิลปกรรม 

3. การพัฒนานักศึกษา คณะมีนโยบายแผนและแนวปฏิบัติอยางชัดเจนในการดูแลนักศึกษา
ระหวางเรียนใหใกลชิดมากข้ึน มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาทั้งดาน
สงเสริมการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและใหความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 

4. คณะใหความสําคัญตอการบูรณาการกับการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรมและ              
การบริการวิชาการ 9 โครงการ  ซึ่งคณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวน 14 โครงการ 

5. คณะไดใหความสําคัญการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  จํานวน  9 โครงการ  ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขมแข็ง              
ใหกับชุมชน 

6. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ 4.13 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 ขอเสนอแนะ 
1. ดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ควรเพิ่มการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร การใชภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารและภาษาเพื่อนบานในการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. คณะควรทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ 
3. คณะควรเรงปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. ใหครบทุกหลักสูตร 
4. คณะควรเรงรัดใหอาจารยทําผลงานวิชาการ เพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
5. ควรมีการพัฒนาอาจารย บุคลากร และนักศึกษาในดานภาษา และความเขาใจใน             

กลุมประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน และเตรียมสรางความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ นอกจากประชาคมอาเซียน 

4.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน               

46 คน หรือรอยละ 52.27 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                    
5 ดาน ดังน้ี  ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 3.37)                  
ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.40)             
ดานการบริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.55) ดานการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72) 
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.53) 
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4.3  การประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จากการตอบแบบสอบถามบคุลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 39 คน หรือรอยละ 48.75 ของ

จํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดานการเรียน
การสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.58) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรคระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.05) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
3.27) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.25) คะแนนเฉลี่ยดาน
การสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.51) คะแนนเฉลี่ย
ดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.23) 
 
5. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

5.1 จุดเดนและขอเสนอแนะ 

 จุดเดน 
1.  การบริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การจัดโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคลองกับพันธกิจทุกมิติ และสอดคลองกับ                 

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของแผนอยางเปนระบบ 
3. มีการบูรณางานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4. มีการบริหารจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรอยางเหมาะสม และมีประสิทธิผล สามารถ

ดําเนินงานไดครบถวนตามเปาหมาย และมีประสิทธิภาพในการใชงบประมาณเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

5. มีความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

6. ใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
7. คณบดีมีความเปนผูนําสูง และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ มคอ. อยางครบถวน เน่ืองจากยังมีอีก 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 ดังน้ี 
ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ดานการบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สดุ (คะแนนเฉลี่ย 4.22) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34)  

5.3  การประเมินผลงานคณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 33 คน หรือรอยละ 61.11                 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน           
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ                    
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.72) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.63) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.95) คะแนนเฉลี่ยดานการ            
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96) คะแนนเฉลี่ยดานการ             
สรางเครือขายความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80) 
 
6. การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6.1  จุดเดนและขอเสนอแนะ 

 จุดเดน 
1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคณะที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีต้ังแตเริ่มกอต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ป พ.ศ. 2475 โดยเริ่มตน             
มีฐานะเปนหมวดวิทยาศาสตร 

2.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสบการณในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน ในจํานวนน้ี                    
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 และบริหารหลกัสตูรตามกรอบ 
มคอ. ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร 

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับงบประมาณ/ทุน เพื่อสนับสนุนการ วิจัย                                                             
จากหนวยงานภายในและภายนอกเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,596,832.00 บาท  

8. ไดมีการเผยแพรงานวิจัยเปนจํานวนมากและกวางขวางข้ึน โดยมีการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 8 เรื่อง และระดับชาติ 4 เรื่อง 

9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.10  

10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลอง                  
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจํานวน 51 โครงการ 
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11. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

12. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย และให
อาจารยนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

13. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการบริการวิชาการตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน                 
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 โครงการ 

14. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 
7 โครงการ 

15. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรื่องภูมิทัศน        
และสิ่งแวดลอมในคณะใหราบรื่น จัดบรรยากาศการเรียนรูและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย                       
คือ Green University  

16. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัด
แหลงสนับสนุนและสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู 

17. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการใหบริการระบบเครือข ายอินเทอร เ น็ต               
แกนักศึกษาและบุคลากร ใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

18. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงการที่สง เสริมสืบสานอันเ น่ืองมาจาก                  
แนวพระราชดําร ิ

 ขอเสนอแนะ 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการใหเพิ่ม

มากข้ึน 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการจัดแหลงการเรียนรูทา งดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และการสรางองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือ
ดานศิลปวัฒนธรรม 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการอื่น                   
ในตางประเทศ และควรใชประโยชนจากเครือขายใหมากที่สุด 

4. ควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะกับศิษยเกา ที่เปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
6.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                 
57 คน หรือรอยละ61.96 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                 
5 ดาน ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.11) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.20) 
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6.3  การประเมินผลงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 37 คน หรือรอยละ 52.86  

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน              
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.18) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ                 
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.60) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.61) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) คะแนนเฉลี่ยดานการ              
สืบสานโครงการ อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (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. การบูรณาการการสอนกับกิจกรรมตางๆ ยังไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะกิจกรรมวิจัย ควรให

นักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยบาง 
3. ควรสงเสริมใหคณาจารยไดคิดและพัฒนากิจกรรมของตนเองใหเดนชัดข้ึน เชน การสราง

งานวิจัย  การเขียนบทความตางๆ 
4. ควรปรึกษาหารือกับคณาจารยในการสรางจุดเดนของวิทยาลัย 

7.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจํานวน 

15 คน หรือรอยละ 45.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                    
5 ดาน ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.82) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.04)  

7.3  การประเมินผลงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในวิทยาลัยจํานวน 8 คน หรือรอยละ 40                    

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน              
การเรียนการสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.62) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐ                    
และงานสรางสรรคระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับ            
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มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 
4.35) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.59) 
คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 
4.42)  คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมาและขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับมหาวิทยาลยั 

สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา           
ตอการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ัง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบัน คือ เลขที่ 153                  
ถนนเพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7 - 8)  มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย  อาจารยใหญคนแรกคืออาจารย
นิลรัตน  บรรณสิทธ์ิวรสาสน  โรงเรียนใชช่ือยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียวเปนสีประจําโรงเรียน 
เน่ืองจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค 

สถานศึกษาแหงน้ีไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา ทั้งแผนกฝกหัดครูและแผนกสามัญดวยดี
ตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาช่ือตามความเหมาะสม ดังน้ี 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2513  เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
พ.ศ. 2515  ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ต้ังปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน 

กิโลเมตรที่ 48  ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน              
72 ตารางวา ทั้งน้ีอาจารยอวยพร เปลงวานิช  ผูอํานวยการวิทยาลยัครเูพชรบรุีวิทยาลงกรณ  ในขณะน้ัน  
ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธ์ิ อุไรรัตน)                 
จึงไดที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงน้ีมาเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ               
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว ในพระบรมราชูปถัมภ  

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย
ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร                  
และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 1 แสนบาท  ต้ังเปนมูลนิธิสมเด็จเจาฟา                        
วไลยอลงกรณ 

พ.ศ. 2520  เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528  เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา

ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศคําวา ราชภัฏ  คือ คนของพระราชา 
24 มกราคม พ.ศ. 2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ                                    

เปนผลใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
6 มีนาคม พ.ศ. 2538  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหใช ตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่  9 เปนตรา
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สัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่ สุดมิได              
แกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วาง
พวงมาลาพระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ คือ อาคารสมเด็จเจาฟา                   
วไลยอลงกรณ 

ปการศึกษา 2542  เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปการศึกษา 2543  เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทรเสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร                  
และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนช่ือเปน สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ                  
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได                     
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบัน                        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                      
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมถ   
มติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย  เน้ือที่ 86 ไร 3 งาน  
19 ตารางวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมถ มีเน้ือที่ทั้งหมด 381 ไร 
2 งาน 91 ตารางวา  ต้ังอยูเลขที่ 1 หมู 20  ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง               
จังหวัดปทุมธานี 

 
1.1.1  การแบงสวนราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มีสวนราชการตางๆ ดังน้ี 
หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
1. สํานักงานอธิการบดี  ประกอบดวย 

-   กองกลาง 
-   กองนโยบายและแผน 
-   กองพัฒนานักศึกษา 

2. สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
3. สํานักสงเสรมิการเรียนรูและบริการวิชาการ 
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. คณะครุศาสตร 
7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
8. คณะวิทยาการจัดการ 
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9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเปนการภายในโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. สํานักศิลปวัฒนธรรม 
3. หนวยงานวิเทศสมัพันธ 
4. สํานักสทิธิประโยชน 
5. สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
6. สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
9. ศูนยจัดการศึกษาจงัหวัดสระแกว 
10. ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 
11. โรงเรียนสาธิต 

 
1.1.2  ปรัชญา 

วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี 
 
1.1.3  วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  เปนสถาบัน 
อุดมศึกษาช้ันนําเพื่อพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย 

 
1.1.4  พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภาระหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังน้ี 

มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสราง
พลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตคร ูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนด
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยดังตอไปน้ี 

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
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2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ 

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง  

6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม                
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและย่ังยืน 

8. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 
1.1.5  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
2.  เพื่อวิจัยสรางองคความรู 
3.  เพื่อบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี 
4.  เพื่อเผยแพร ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

 
1.1.6  เปาประสงค 

เปาประสงคท่ี 1   สรางสรรคงานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม เพื่อรับใชสังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี 2  บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตรและศิลป เพื่อพัฒนาทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี 3   เปนองคการที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
 
 
 
 



5 
 

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

1.1.7  ยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ               
เชิงบูรณาการ 

กลยุทธการดําเนินงาน 

 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การใหบริการวิชาการ เผยแพรทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 การแสวงหา และสรางสัมพันธอันดีกับองคกรเครือขาย ทั้งภายในและ
ตางประเทศ   

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัย 
อาจารย กับหนวยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี

ศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
กลยุทธการดําเนินงาน 

 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

 เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาใหแกผูเรียน 

 ประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางเครือขายการรับนักศึกษา 

 สงเสริมใหมีการสรางความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา                     
ในเขตภูมิภาคอุษาคเนย 

 กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหไดตาม
เกณฑที่กําหนด  

 การสงเสริมใหอาจารย นักศึกษามีการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติแกปญหา
จริงในสถานประกอบการและชุมชน  

 สงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย  

 การจัดกิจกรรมอนุรักษ ธํารงไวและสืบทอดเอกลักษณความเปนไทย 

 พัฒนาภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา 

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

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการบริการ
วิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน 

กลยุทธการดําเนินงาน 

 จัดต้ังศูนยการเรียนรูของศาสตรตางๆ ในแตละคณะ ที่มีหลักสูตรการเรียน              
การสอนในมหาวิทยาลัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสรางสรรค 

 สงเสริม พัฒนาครู และผูบริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูปการเรียนรู 

 สนับสนุนงานบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน โดยบูรณาการ        
การเรียนการสอน 

 สงเสริมภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมรวมกับชุมชนทองถ่ิน 

 ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและสรางการรับรูถึงศักยภาพและผลงานทาง
วิชาการของทุกหนวยงาน 

 พัฒนาตอยอด สรางมูลคาเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิง
พัฒนา 

 จัดการบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 สงเสริมการวิจัยแบบมีสวนรวมตามประเด็นสถานการณที่อยูในความสนใจ
ของชุมชนและทองถ่ิน รวมทั้งนําผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และการใชประเด็นปญหาในชุมชนเปนฐาน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ยุทธศาสตรท่ี 4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 
กลยุทธการดําเนินงาน 

 การสนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 
และการเขาสูตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน 

 การสรางจรรยาบรรณ วัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษา
ใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

 การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจําป  และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

 การจัดการกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ                 
ในการทํางานและการถายทอดประสบการณระหวางบุคลากร  และเครือขายพันธมิตรในการจัดการศึกษา 

 การพัฒนานวัตกรรมการทํางานตามภารกิจหนาที่และนวัตกรรมการบริหาร
คุณภาพ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
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ยุทธศาสตรท่ี 4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิ และมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธการดําเนินงาน 

 การปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและการสรางเสริมธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและ             
การพัฒนาระบบคุณภาพ 

 การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคการแหงการเรียนรู 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
ความรูภายในมหาวิทยาลัย 

 การเสริมสรางความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากแหลงรายได             
จากสินทรัพยที่มีอยูของมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4.3  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของ

มหาวิทยาลัย 
กลยุทธการดําเนินงาน 

 การปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิทัศนภายในใหเปนมหาวิทยาลัย               
สีเขียว และเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 

 การพัฒนาองคกรตัวอยางแหงความพอเพียง 

 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่น เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรและนักศึกษา 

 
 1.1.8  อัตลักษณ 

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน 
 

1.1.9  เอกลักษณ 
เปนสถาบันทีน่อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.1.10  คานิยมหลัก 

V  :  Visionary  เปนผูรอบรู 
A  :  Activeness  ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค 
L  :  Like and learn  สนใจใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง 
A  :  Adaptive  ปรบัตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง 
Y  :  Yields  สรางผลงานเปนทีป่ระจักษ 
A  :  Acceptance and Friendliness  เปนที่ยอมรบัในการเปนกัลยาณมิตร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ขอมูลดานสารสนเทศ 

ตารางท่ี 1.1   จํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
ประเภท จํานวน (คน) 

  สายวิชาการ 381 

  สายสนับสนุน 493 

รวมทั้งหมด 874 
 

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 
 
ตารางท่ี 1.2   จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภท และหนวยงาน 

ลําดับที่ หนวยงาน 

ประเภท 

รวม 
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารย

ประจําตาม
สัญญาจาง 

1 คณะครุศาสตร  17 16 8 41 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  22 40 11 73 

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  33 31 6 70 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  16 15 1 32 

5 คณะวิทยาการจัดการ  28 21 1 50 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  12 4 
 

16 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 
28 2 30 

8 
 

ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  11 3 14 

9 ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว  6 5 11 

10 โรงเรียนสาธิต  

 
39 5 44 

รวม 128 211 42 381  
 

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 

 
ตารางท่ี 1.3  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ และหนวยงาน 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 
รวม

ทั้งหมด 
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตรี โท เอก ผศ. รศ. ศ. 

1 คณะครุศาสตร  41  25 16 10 2  

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  73 5 60 8 10 2  

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

70 
 

 54 16 14 2 1 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  32  27 5 7 3  

5 คณะวิทยาการจัดการ  50 1 37 12 19 2  

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  16  11 5 7 3  

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  30  11 19 2 1 3 

8 ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 14  12 2 1   
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ) 
ลําดับ

ที่ 
หนวยงาน 

รวม
ทั้งหมด 

คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตรี โท เอก ศ. รศ. ผศ. 

9 ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว 11  10 1    

10 โรงเรียนสาธิต  44 35 9   1  

รวม 381 41 256 84 70 16 4  
 

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 

 
ตารางท่ี 1.4  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสถานภาพ และหนวยงาน 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 

สถานภาพ 

รวม 

ขาราช 
การ 

ลูกจาง   
ประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
มหา 

วิทยาลัย 

เจาหนาที่
ประจํา 
ตาม

สัญญา
จาง 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

1 คณะครุศาสตร 1 1 
 

5 2 7 16 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 2 
 

7 3 6 19 

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 1 
 

13 6 9 30 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
  

8 
 

6 15 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1 
 

1 8 
 

10 20 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 
 

4 2 5 13 

7 สํานักงานอธิการบดี 1 
     

1 

 
7.1  กองกลาง 1 19 8 29 5 62 124 

 
7.2  กองนโยบายและแผน 1 

  
6 

  
7 

 
7.3  กองพัฒนานักศึกษา 2 1 

 
8 1 3 15 

 7.4  สํานักศิลปวัฒนธรรม    3   3 

8 หนวยตรวจสอบภายใน 
   

3 
  

3 

9 บัณฑิตวิทยาลัย 
   

4 2 
 

6 

10 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 4 2 7 
  

14 

11 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 1 
 

4 2 
 

8 

12 สํานักสิทธิประโยชน 
 

1 2 20 
 

37 60 

13 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 
 

20 
 

4 26 

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 
  

5 
  

6 

15 ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

7 1 7 4 2 21 

16 ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว 
   

8 2 16 26 

17 ศูนยคอมพิวเตอร   1 2   3 

18 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ     2  2 

19 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    10 10  20 

20 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
  

1 2 
  

3 

21 งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

1 
 

2 
  

3 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
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ตารางท่ี 1.4 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 

สถานภาพ 

รวม 

ขาราช 
การ 

ลูกจาง   
ประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
มหา 

วิทยาลัย 

เจาหนาที่
ประจํา 
ตาม

สัญญา
จาง 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

22 งานวิเทศสัมพันธ    1 1  2 

23 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   1 2   3 

24 โรงเรียนสาธิต 
 

1 
 

11 2 10 24 

รวม 15 41 17 199 44 177 493 
 

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 

 
ตารางท่ี 1.5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒ ิและหนวยงาน 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 
รวม ต่ํากวา 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 คณะครุศาสตร 8 5 3  16 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 10 1  19 

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 16 5  30 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 8 1  15 

5 คณะวิทยาการจัดการ 10 9 1  20 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 6 1  13 

7 สํานักงานอธิการบดี    1 1 

 
7.1  กองกลาง 73 36 15  124 

 
7.2  กองนโยบายและแผน  4 3  7 

 
7.3  กองพัฒนานักศึกษา 3 6 6  15 

 
7.4  สํานักศิลปวัฒนธรรม  2 1  3 

8 หนวยตรวจสอบภายใน  2 1  3 

9 บัณฑิตวิทยาลัย  2 4  6 

10 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 10 3  14 

11 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 1 5 2  8 

12 สํานักสิทธิประโยชน 39 18 3  60 

13 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 16 4  26 

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา  3 3  6 

15 ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  7 14   21 

16 ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว  16 9 1  26 

17 ศูนยคอมพิวเตอร  2 1  3 

18 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  1 1  2 

19 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  16 4  20 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 1.5 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 
รวม ต่ํากวา 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

20 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  3   3 

21 งานวิชาศึกษาท่ัวไป  2 1  3 

22 งานวิเทศสัมพันธ  2   2 

23 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  3   3 

24 โรงเรียนสาธิต 19 5   24 

รวม 212 215 65 1 493 
 

ที่มา : สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2555 

 
ตารางท่ี 1.6  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2555 

คณะ / วิทยาลัย 

 

ลําดับ 

ที่ 

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด 

ช่ือปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ป) 

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

 2 อิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 

 เทคโนโลยีบัณฑิต 

 3 เทคโนโลยีเซรามิกส 

 4 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 5 เทคโนโลยีวิศวกรรม 

  - เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 

  - เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 

  - เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 

  - เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 6 วิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต 

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

ตารางท่ี 1.6 (ตอ) 

คณะ / วิทยาลัย 

 

ลําดับ 

ที่ 

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด 

ช่ือปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลย ี 8 เทคโนโลยีชีวภาพ 

 9 วิทยาศาสตรความปลอดภัย 

 10 คณิตศาสตรประยุกต 

 11 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 12 วิทยาการคอมพิวเตอร 

 13 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 14 คหกรรมศาสตร 

 15 วิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง 

 16 เคมีอุตสาหกรรม 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 17 สาธารณสุขศาสตร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 18 วิทยาศาสตรศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 19 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 20 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 21 เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 22 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

23 เกษตรศาสตร 

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  - แขนงวิชาสัตวศาสตร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 24 เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

คณะครุศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต 

 25 ภาษาอังกฤษ 

 26 คณิตศาสตร 

 27 วิทยาศาสตร 

 28 การศึกษาปฐมวัย 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 29 การบริหารการศึกษา 

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

ตารางท่ี 1.6 (ตอ) 

คณะ / วิทยาลัย 

 

ลําดับ 

ที่ 

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด 

ช่ือปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 31 การบริหารการศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 32 หลักสูตรและการสอน 

คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 33 นิเทศศาสตร 

 34 การจัดการทองเท่ียว 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 35 การจัดการท่ัวไป 

 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 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 44 ดนตรีสากล 

 45 ศิลปะการแสดง 

 46 ภาษาอังกฤษ 

47 ศิลปกรรม 

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

ตารางท่ี 1.6 (ตอ) 

คณะ / วิทยาลัย 

 

ลําดับ 

ที่ 

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด 

ช่ือปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

 49 ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 

 50 สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

  - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและทองถ่ิน 

  - แขนงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 51 สารสนเทศศาสตร 

52 จิตวิทยา 

 53 การพัฒนาชุมชน 

 54 นาฏศิลปและการละคร 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 55 รัฐประศาสนศาสตร 

 นิติศาสตรบัณฑิต 

 56 นิติศาสตร 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 57 ทัศนศิลป 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

58 การปกครองทองถ่ิน 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 59 การจัดการการบิน 

 60 การบริการในอุตสาหกรรมการบิน 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 61 สิ่งแวดลอมศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 62 รัฐประศาสนศาสตร 

 63 การจัดการเพ่ือความมั่นคง 

 64 การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 65 การจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ 

 66 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 67 สิ่งแวดลอมศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

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

ตารางท่ี 1.6 (ตอ) 

คณะ / วิทยาลัย 

 

ลําดับ 

ที่ 

หลักสูตรที่เปดทั้งหมด 

ช่ือปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 69 บริหารธุรกิจ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 70 นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 

 71 สิ่งแวดลอมศึกษา 
 

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 
 

ตารางท่ี 1.7  จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ภาคปกติ - ภาคพิเศษ  ปการศึกษา 2555 

คณะ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวมทั้งหมด 
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

คณะครุศาสตร 1,982 
  

636 43 129 2,790 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,964 741 
    

2,705 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 997 162 8 24 
  

1,191 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 170 
  

21 
  

191 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 540 224 
    

764 

คณะวิทยาการจัดการ 2,042 2,386 
 

266 
  

4,694 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 191 229 
 

790 5 295 1,510 

รวม 7,886 3,742 8 1,737 48 424 13,845 

รวมทั้งหมด 11,628 1,745 472 
 

13,845 
 

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 

 
ตารางท่ี 1.8  จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2554 

คณะ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร 60 
   

12 4 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 65   25   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 97   22 1  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9    5  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47   209   

คณะวิทยาการจัดการ 273   984 32  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21   82 59 12 

รวม 572 
  

1,322 109 16 

รวมทั้งหมด 572 1,447 
 

ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายได 
จํานวน 622,876,500 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน 261,876,500 บาท งบประมาณรายได 
361,000,000 บาท ดังรายละเอียดแสดงในตารางตอไปน้ี 

  
ตารางท่ี 1.9  แสดงขอมูลงบประมาณรายจายจําแนกตามประเภทงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

ประเภท จํานวนเงิน (บาท) 

งบประมาณแผนดิน 261,876,500 
งบประมาณรายได 361,000,000 

รวม 622,876,500 
 

ตารางท่ี 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 

 
ตารางท่ี 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 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
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1.2  ความเปนมาของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ            
และคณบดี 

สืบเน่ืองจากขอกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 วาดวย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่ประกอบไปดวย 2 มาตรา คือ มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย ประธานคณะกรรมการ            
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย และมาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                    
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 

นอกจาก น้ี   การที่พ ระราชบัญญั ติ ร ะเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .  2545                           
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยังไดกําหนดให              
สวนราชการปรับระบบการบริหารจัดการใหเปนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิ โดยสวน
ราชการตางๆ จะตองทําการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสวนราชการ                
อันประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดผลงานหลัก และกลยุทธการดําเนินงานไวลวงหนาอยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ีในการ
ดําเนินการตามกรอบแนวทางขางตน หนวยงาน สวนราชการจะตองนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลง              
ตอรัฐสภา รวมทั้งนําประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงที่สังกัด ที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจในความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอใหหนวยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนที่จะนํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการในแตละรอบปมากําหนดเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป เพื่อขอต้ังหรือจัดสรรงบประมาณที่ไดรับและดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่กําหนดไว รวมทั้งจัดใหมีการบริหารผลการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผนงานที่กําหนด 

ในแตละปที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการ
ดําเนินงานภายใตปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่วา             
“วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดวยเทคโนโลยี”  โดยถือวาเปนการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยแหงน้ีใหเปนความหวังของสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนและทองถ่ินที่ตองการ           
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ที่จะเสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดินฟนฟูหลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนา               
อยางมั่งคง ย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดพัฒนาเทคโนโลยี 
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ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  ตามเจตนารมณตามมาตรา 7                       
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดเปนเครื่องมือทางการบริหาร   
อยางหน่ึงสําหรับองคกร ที่จะสะทอนภาพของการพัฒนา การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองคกร
ของทีมผูบริหาร ภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว ดังน้ัน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลมหาวิทยาลัยน้ัน จําเปนตองเ ช่ือมโยงผลงานของคณะและหนวยงานสนับสนุน             
บางหนวยงานมาเปนสวนหน่ึงเพื่อบงช้ีผลสําเร็จของงานโดยรวม รวมทั้ งสรางการมีสวนรวม                 
จากบุคคลากรภายในองคกรที่มมีุมมองตอมหาวิทยาลยั และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการ
เช่ือมโยง และสะทอนใหเห็นผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จ  
และขอเสนอแนะที่ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ต้ังไว 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตระหนักถึงความสําคัญ                  
ที่มหาวิทยาลัยจะตองสามารถปฏิบัติไดอยางบรรลุ วัตถุประสงค สอดรับกับธรรมาภิบาลของ              
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา18(2) มาตรา 94 และ มาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใหได
ขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอไป 

 
1.2.1  วัตถุประสงค  

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะ 
2. เพื่อประเมินบทบาทหนาที่ของอธิการบดี คณบดีในการดําเนินงานตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัย  
3. เพื่อประเมินบทบาทหนาที่ของคณบดีในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และคณะ 
 
1.2.2   ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ในครั้งน้ี ไดดําเนินการข้ึนภายใตขอกําหนด                           
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงไดกําหนดประเด็นในการประเมินโดย                   
แยกออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  การประเมินมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประกอบดวยประเด็นการประเมิน                 
8 มิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1  ดานการเรียนการสอน 
มิติที่ 2  ดานการวิจัย สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค 
มิติที่ 3  ดานการบริการวิชาการ 
มิติที่ 4  ดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่ 5  ดานการบริหารจัดการ 
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มิติที่ 6  ดานการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติที่ 7  ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
มิติที่ 8  ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 

สวนที่ 2 การประเมินคณะ และคณบดี ประกอบดวยประเด็นการประเมิน 8 มิติ 
ดังน้ี 

มิติที่ 1  ดานการเรียนการสอน 
มิติที่ 2  ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
มิติที่ 3  ดานการบริการวิชาการ 
มิติที่ 4  ดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่ 5  ดานการบริหารจัดการ 
มิติที่ 6  ดานการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติที่ 7  ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
มิติที่ 8  ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 

 
1.2.3   รูปแบบการประเมิน 
 การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี เพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับ

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน และจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินตามพันธกิจแหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จะดําเนินโดยใชรูปแบบการประเมิน แบบการ
ประเมินผล ผลสรุป (Summative Evaluation) ของผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา 
โดยเปนการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานในภาพรวมใน 2 สวน คือ  

1.  การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี ในฐานะผูบริหารองคกร               
โดยพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรทั้งสวนของผลสัมฤทธ์ิภายในและภายนอก 

2.  การประเมินผลงานของคณะ และคณบดี ในฐานะองคกรภายใตโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
1.2.4   วิธีการในการประเมิน 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี ประชุมคณะกรรมการจัดทํากรอบการประเมิน จัดทําเครื่องมือและกําหนด
ข้ันตอน กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี  แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

3. วิธีประเมินใชวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ  
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี และคณบดี  ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลเพิ่มเติมดวยแบบสอบถามจากอาจารย บุคลากร
และการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย  บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน ศิษย เกา                     
และผูใชบัณฑิต   



25 
 

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

5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี  ประมวลผล วิเคราะหขอมูล  และจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ                
และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี 

6. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี  นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี ตอสภามหาวิทยาลัย 

 
1.2.5  เครื่องมือในการประเมิน 

1. การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดแก               
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป รายงานการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก รายงาน
ประจําป รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร ฯลฯ 

2. แบบสอบถามความ คิดเห็นการ ดํ าเ นินง านของมหา วิทยาลัยร าชภัฏ                 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ อธิการบดี คณะ และคณบดี 

3. แบบสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4. แบบสัมภาษณ ผูบริหาร และหัวหนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง                  

ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต   
 

1.2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดรายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ 
2. ไดขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะ 
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บทท่ี 2  
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไดรวบรวม      
ขอมูลจากเอกสาร ไดแก รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ขอมูล
สารสนเทศมหาวิทยาลัย ฯลฯ และผลการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ผูแทนคณาจารย 
ผูแทนบุคลากร ผูแทนนักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลในครั้งน้ี ไดแบงออกเปน 8 มิติ ไดแก มิติดานการเรียนการสอน มิติดานการวิจัย
สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค มิติดานการบริการวิชาการ มิติดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติดานการบรหิาร
จัดการและงบประมาณ มิติดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติดานการสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ มิติดานการสรางเครือขายความรวมมือ และการเขาสูประชาคมอาเซียน 
คณะกรรมการไดประเมินตามมิติทั้ง 8 มิติ ผลการประเมินมีดังน้ี 
 

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 
ปริญญาโทจํานวน 1,737 คน และปริญญาเอกจํานวน 424 คน รายละเอียดจํานวนนักศึกษา                  
แยกรายคณะ/วิทยาลัย แสดงดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษปการศึกษา 2555 

ลําดบั
ที่ 

คณะ/วิทยาลัย ทั้งหมด 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
1 คณะครุศาสตร 2,790 1,982  43 2,025  636 129 765 
2 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2,705 1,964   1,964 741   741 

3 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

1,191 997 8  1,005 162 24  186 

4 คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 

191 170   170  21  21 

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 764 540   540 224   224 
6 คณะวิทยาการจัดการ 4,694 2,042   2,042 2,386 266  2,652 

7 วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

1,510 191  5 196 229 790 295 1,314 

รวมทั้งสิ้น 13,845 7,886 8 48 7,942 3,742 1,737 424 5,903 

หมายเหตุ รวมนักศึกษาที่เรียน ณ ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานครและศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว 
ที่มา : สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2555   
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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 

 

ตารางท่ี 2.2  จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลยั 

ลําดบั
ที่ 

หนวยงาน 
จํานวน
ทั้งหมด 

คุณวฒุ ิ ตําแหนงทางวิชาการ 
ตรี โท เอก ผูชวย 

ศาสตราจารย 
รอง 

ศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 

1 คณะครุศาสตร 41  25 16 10 2  

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 73 5 60 8 10 2  
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 70  54 16 14 2 1 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32  27 5 7 3  
5 คณะวิทยาการจัดการ 50 1 37 12 19 2  
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16  11 5 7 3  
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  30  11 19 2 1 3 

8 ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 14  12 2 1   
9 ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว 11  10 1    
10 โรงเรียนสาธิต 44 35 9   1  

รวม 381 41 256 84 70 16 4 

ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
ที่มา : สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2555   
  
3.  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนใน 6 คณะ และ 1 วิทยาลัยคือ คณะครุศาสตร                   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยใน             
ปการศึกษา 2555  มีการจัดการเรียนการสอนจํานวนทั้งสิ้น 71 หลักสูตร  โดยแบงเปนหลักสูตรใน
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 มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ          

และวิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรกอนนําไปกําหนดเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต 
(2) มีการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรทั้งในรูปแบบหลักสูตรใหมและหลักสูตร

ปรับปรุง  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และถาเปน
หลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพตองเชิญตัวแทนจากองคกรวิชาชีพรวมเปนคณะกรรมการ 

(3) มีการวิพากษหลักสูตร  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ศิษยเกา  ผูใชบัณฑิต  
และคณาจารยของมหาวิทยาลัย 
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(4) มีการนําเสนอเพื่อขออนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย               
ซึ่งเมื่อสภาอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอหลักสูตรตอ สกอ. เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ 

(5) มหาวิทยาลัยดําเนินการเปดสอนหลักสูตรหลังจาก สกอ. รับทราบและใหความ
เห็นชอบแลว 

3.2   ระบบและกลไกการปดหลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) มีการสํารวจ วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้ง                      

มีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของแผนการรับ นักศึกษาอยางตอเน่ือง 
(2) มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการปดหลักสูตร 
(3) คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการปดหลักสูตร สงตอ                        

ใหคณะเสนอตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(4) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความ

เห็นชอบปดหลักสูตร 
(5) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ      

ปดหลักสูตร 
(6) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพื่อรับทราบการใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรภายใน 30 วัน นับแตสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
3.3   มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต และใน                       

แตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังแตละคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง
หน่ึงวาจะเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม 

3.4   การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร                  
ใหทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) เพื่อใหพรอมในการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2556                      
และสําหรับในปการศึกษา 2555 มีหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน มคอ. จํานวน 39 หลักสูตร 
 

ตารางท่ี 2.3  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประจําปการศึกษา  2555  

ลําดับที่ คณะ/วิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งส้ิน 

1 คณะครุศาสตร 4 2 2 8 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 - - 14 

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 1 - 11 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 - - 7 

5 คณะวิทยาการจัดการ 10 1 - 11 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 1 - 6 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  4 6 4 14 

รวม 54 11 6 71 

ที่มา : สารสนเทศ  ประจําปการศึกษา 2555   
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3.5   มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา ไดแก 
(1) ดานการวางแผนการใชหลักสูตร 
(2) ดานจุดมุงหมายโครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาสาระ 
(3) ดานการบริหารหลักสูตร 
(4) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
(5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสตูร 

3.6   มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและความพึงพอใจ         
ของผูใชบัณฑิตจากโปรแกรมสํารวจขอมูลออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี                  
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 88.06                                

3.7  มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวของกับนักศึกษา  
จัดทําเปนรายงานสรุปทุกโครงการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเน่ือง 

3.8   จัดกิจกรรมตามนโยบาย  สถานศึกษา 3D ทั้งดานสงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม  
ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด  

 
4.  การพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดเพิ่มรูปแบบการรับสมัครนักศึกษาเปนแบบออนไลน ต้ังแตวันที่ 10 กันยายน 2555 
และมีการจัดกิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรม
เสริมสรางแรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษา เชน การมีทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ 1                     
(เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ 2 (ยกเวนคาลงทะเบียน) โครงการพี่ชวนนอง                
อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธรวมกับงานแนะแนวของโรงเรียนตางๆ  
 
5.  การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาและอาจารยท่ีมีผลงานดีเดน 

นักศึกษา  ศิษยเกา  และคณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ตางๆ 
จากหนวยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 46 คน โดยเปนนักศึกษา 42 คน ศิษยเกา 1 คน และอาจารย           
3 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.4  
 

ตารางท่ี 2.4  จํานวนนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยที่ไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ   
ลําดับที่ คณะ/วิทยาลัย นักศกึษา ศิษยเกา คณาจารย รวม 

1 คณะครุศาสตร 4 - - 4 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 - - 6 

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 - - 7 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 1 1 6 

5 คณะวิทยาการจัดการ 11 - 1 12 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 - - 8 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 - 1 2 

รวม 42 1 3 46 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายละเอียดของรางวัล ประกาศเกียรติคุณทีนั่กศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยที่ไดรับแยกเปน
รายคณะ/วิทยาลัย ดังน้ี 

ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล 
วัน - เดือน - ป  
ท่ีไดรับรางวัล 

คณะครุศาสตร 
นักศึกษา 
1. นายวุฒินันท  โชคอํานวย 
2. นางสาวปยะดา  มะหะหมัด 
3. นางสาวอรทัย  ศรีประชุม 
4. นางสาวกาญจนา  มีเงิน 

รางวัลทมีเยาวชนดีเดน 
 

3 มีนาคม 2555 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
นักศึกษา 
1. นางสาวสุพัตรา  เจือจาน 
2. นางสาวประทีป  คําบุตร 

อันดับ 5 กีฬาวอลเลยบอลชายหาด 
“ตราด - ซีเล็คทูนา” ชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ประจําป 2555  

2 - 5 เมษายน 2555 

อันดับที่ 9 วอลเลยบอลชายหาด  
“ขนอม - ชาง” เอเช่ียนทัวร ครั้งที่ 3 

9 - 11 เมษายน 2555 

อันดับที่ 4 วอลเลยบอลชายหาด          
“สมหิลา-ชาง” เอเช่ียนทัวร ครัง้ที่ 13 

14 - 16 เมษายน 2555 

อันดับที่ 17 2012 MEN AND 
WOMEN’S FIVB BEACH 
VOLLEYBALL SWATCH JUNIOR 
WORLD CHAMPIONSHIPS 

29  สิงหาคม   
 - 2  กันยายน  2555    
ณ  เมือง  HALIFAX    
ประเทศแคนาดา 

3. นายภานุพงษ  โตแยม อันดับที่ 9 วอลเลยบอลชายหาด  
“ขนอม-ชาง” เอเช่ียนทัวร ครั้งที่ 3 

9 - 11 เมษายน 2555 

อันดับที่ 9 วอลเลยบอลชายหาด  
“สมหิลา-ชาง” เอเช่ียนทัวร ครัง้ที่ 13 

14 - 16 เมษายน 2555 

อันดับที่ 9 2nd South Sumatera 
Governor Cup Asia Pacific Beach 
Volleyball Tournament 2012 

19 - 22 เมษายน 2555 

 อันดับที่ 9 กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส  
ครั้งที่ 3 (3rd Asian Beach Games) 

12 - 18 มิถุนายน 2555 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล 
วัน - เดือน - ป  
ท่ีไดรับรางวัล 

 อันดับที่ 5 วอลเลยบอลชายหาดรอบ
คัดเลือก โอลิมปค 2012 ของทวีป
เอเชีย (Continental Cup Beach 
Volleyball Qualification 
Tournament for 2012 Olympic 
Games) 

22 - 24 มิถุนายน 2555 

4. นายวิชานนท  แสนม ี
5. นายกฤษดา  ศรีงาม 

อันดับที่ 17 2012 MEN AND 
WOMEN’S FIVB BEACH 
VOLLEYBALL SWATCH JUNIOR 
WORLD CHAMPIONSHIPS 

29  สิงหาคม  2555         
- 2  กันยายน  2555       
ณ  เมือง  HALIFAX  
ประเทศแคนาดา 

6. นายณัฐพล ปานรุงเรอืง รางวัล “ขวัญใจ Red Cross” 10 มีนาคม 2555 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
นักศึกษา 
1. นางสาวอรพรรณ          
เกล็ดกรวย 
2. นายวรายุทธ  อารําพันธ 
3. นางสาวสุมณฑา  นิยมพันธ 
4. นายธิชากร  สังขสุวรรณ 
5. นายชํานิ  ชูกาน 
6. นายปริญญา  สุดอารมณ 
7. นายนฤดล  แพทยหลวง 

โครงการ “สิงห - ราชภัฏ อาสาฟนฟู
ผูประสบภัยอุทกภัย” 

9 มีนาคม 2555 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นักศึกษา 
1. นางสาวรุงกาญจน  โถทอง 
 

รางวัลที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ 
ผลงานช่ือ “Born of Form” 

6 มกราคม 2555 

รางวัลยอดเย่ียมเครื่องปนดินเผา
ประเภทศิลปกรรม (Ceramic Art) 
ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งที่ 16 

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

ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล 
วัน - เดือน - ป  
ท่ีไดรับรางวัล 

2. นางสาวอุทุมพร  กลั่นเกษม 
 
 

รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ 
ผลงานช่ือ “Copper Red Plates” 

6 มกราคม 2555 

3. นางสาววรัญญา  จิตรชวย รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑเพื่อ
ตกแตงภายใน ในงาน Thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ 
ผลงานช่ือ “รัง” 

6 มกราคม 2555 

4. นายศราวุฒิ  โปนา รางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภท
หัตถกรรมประเพณี (Ceramic 
Handicraft : Traditional) ในงาน
แสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ 
ครั้งที่ 16 

10 กันยายน 2555 

ศิษยเกา 
1. นายสุธารักษ  แสงเทศ รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ

เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ  
ผลงานช่ือ “Cocktail Party Set” 

6 มกราคม 2555 

รางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภท
หัตถกรรมรวมสมัย (Ceramic 
Handicraft : Contemporary) 
ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งที่ 16 

10 กันยายน 2555 

อาจารย 
1. อาจารยกฤตยชญ  คํามั่ง 
 

รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑเพื่อ
ตกแตงภายในอาคาร ในงาน Thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ 
ผลงานช่ือ “Sang - Chan 2” 

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

ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล 
วัน - เดือน - ป  
ท่ีไดรับรางวัล 

 รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai 
Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ 
ผลงานช่ือ “จาน-ชาม” 

6 มกราคม 2555 

คณะวิทยาการจัดการ 
นักศึกษา 
1. นางสาวจารุณี  สารนอก อันดับ 1 ประเภททีมหญิง การ

แขงขัน South Sumatera 
Governor Cup Asia Pacific Beach 
Volleyball Tournament 2012  

19 - 22 เมษายน 2555 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

อันดับ 5 ประเภททีมหญิง 2012 AVC 
Beach Tour-Vietnam Ha Long 
Open  

26 - 29 เมษายน 2555 
ณ ประเทศเวียดนาม 

2. นางสาววรภัสร  รดารงค 
3. นางสาวธนะรัศมิ์ฐา  อุดมฉวี 

อันดับ 2 ประเภททีมหญิง การ
แขงขัน South Sumatera 
Governor Cup Asia Pacific Beach 
Volleyball Tournament 2012  

19 - 22 เมษายน 2555 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

อันดับ 1 ประเภททีมหญิง 2012 AVC 
Beach Tour-Vietnam Ha Long 
Open  

26 - 29 เมษายน 2555 
ณ ประเทศเวียดนาม 

 อันดับ 1 ประเภททีมหญิง  
การแขงกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส ครัง้ที่ 3 

12 - 18 มิถุนายน 2555 
ณ ประเทศจีน 

4. นายอัควดล  คําแกว รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ภาพยนตการเรียนการสอนแหง
ประเทศไทยครัง้ที่ 10 ภายใตหัวขอ
“อยาใหผูหญงิตกเปนเหย่ือของความ
รุนแรง” 

31 สิงหาคม 2554 

5. นายฐาปกรณ  สุนทรประทุม รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถาย
ที่ปรากฏแนวคิดทางกฎหมาย 

6 สิงหาคม 2555 

6. นางสาวยุวดี  ดานปาน 
7. นายสุวิทย  วิบูลอัด 
8. นายชินกร  มาเยอะ 

รางวัลรองชนะเลิศการประกวด Spot 
Radio ประเภทภาษากลาง ช่ือผลงาน
พลังงานไฮเทค โดยกระทรวงพลังงาน
เปนเจาภาพ 

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

ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล 
วัน - เดือน - ป  
ท่ีไดรับรางวัล 

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

รางวัลรองชนะเลิศการประกวด Spot 
Radio ประเภทภาษากลาง ช่ือผลงาน
ชีวิตคุณชีวิตโลก โดยกระทรวง
พลังงานเปนเจาภาพ 

4 กรกฎาคม 2555 

อาจารย 
1. ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุนเคย รางวัลนักบรหิารดีเดนแหงป ประจําป 

2554 สาขาบริหารการศึกษา โดย
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน                 
และนิตยสารเสนทางไทย 

19 ธันวาคม 2554 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นักศึกษา 
1. นางสาวยุพา  ทาจวง 
2. นางสาวลักษณ  จันทรฤทธ์ิ 
3. นางสาวประภากร  คุมแจง 
4. นางสาวสุพัตรา  แกนมา 
5. นางสาวกนกกาญจน  รอดทรง 
6. นางสาวทิพวรรณ  บุตลม 
7. นายวิษณุ  เมืองทิพย 
8. นายโดมบดินทร  สุกใส 

ธนาคารความดีจากมูลนิธิเพือ่
สังคมไทย 

17 กุมภาพันธ 2555 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
นักศึกษา 
1. นางสาวอุษา  เต็นปกษี อันดับ 1 ประเภททีมหญิง การ

แขงขัน South Sumatera 
Governor Cup Asia Pacific Beach 
Volleyball Tournament 2012  

19 - 22 เมษายน 2555 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

อันดับ 5 ประเภททีมหญิง 2012 AVC 
Beach Tour-Vietnam Ha Long 
Open  

26-29 เมษายน 2555 
ณ ประเทศเวียดนาม 

2. นายพงษศธร  อัปการัตน เยาวชนดีเดน จังหวัดหนองคาย 29 กันยายน 2555 
 

  



36 

 

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

ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล 
วัน - เดือน - ป  
ท่ีไดรับรางวัล 

อาจารย 
1. อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 

 
การรวมพฒันาบุคลากรและองคกร 
ดวยธรรมบรรยาย ถวายเปนพระราช
กุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
7 รอบ 84 พรรษา จากสํานักสงเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง 
แหงสถาบันชาติ พระศาสนา 
พระมหากษัตริย 

23 มีนาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

การรวมพฒันาบุคลากรและองคกร 
ดวยธรรมบรรยาย ถวายเปนพระราช
กุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
7 รอบ 84 พรรษา จากกลุมเพื่อชีวิต 
ดีงาม 

23 มีนาคม 2555 

 

6.  การจัดการกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6.1 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการใหความรูความเข าใจกับอาจารยผูสอน                           

ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยมีคูมือระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในจัดการเรียน
การสอน และมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการประชุม สัมมนาทางวิชาการทั้งที่จัด
โดยสถาบันภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง              
การอบรม “พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน” ในวันที่  25 เมษายน 2555 ใหกับ
คณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย โดยเนนเรื่องกลยุทธและวิธีการสอนเพื่อนําไปสูมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน  

6.2   มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                 
ทุกหลักสูตร  โดยกําหนดใหอาจารยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและจัดกระบวนการเรียน 
ที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูใหมาก
ที่สุดเชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดหลากหลาย สามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ 
เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถคนควาวิจัยไดโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  มีการจัด                   
ฝกประสบการณภาคสนาม มีการจัดสัมมนาหรือการฝกปฏิบัติรวมทั้งมีการฝกประสบการณวิชาชีพตาม
แนวสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลายตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน โดยมีการเรียนการสอนแบบอภิปราย มีการฝกปฏิบัติจริงภาคสนาม เปดโอกาสให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีได เปนตน 

และทางมหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามแนวทางสหกิจศึกษา” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ใหกับคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย 
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6.3   มีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน โดยสงเสริมใหอาจารยเขารับการอบรมทั้งที่หนวยงานภายในภายนอก            
จัดข้ึนอยางตอเน่ือง และในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555   มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ               
“การสรางสื่อ E - Learning ดวยโปรแกรม CourseLab” ใหกับคณาจารยที่มีความสนใจทําใหสามารถ 
ใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูอื่นทั้งในรูปการสืบคนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส                 
มีการใช E - learning, PowerPoint เปนตน  

มหาวิทยาลัยไดพัฒนาและนําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรการจัดการเรียนในช้ันเรียน (CMS) 
เขามาใชในมหาวิทยาลัยและมกีารกําหนดใหทุกรายวิชาสงเกรดออนไลนในปการศึกษา 1/2555 โดยได
จัดอบรมการใช CMS ใหกับคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยในวันที่ 26 กันยายน 2555  

6.4   มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู เรียนและ                   
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              
ความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชามีระบบ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร  

โดยในปการศึกษา 1/2555 ไดจัดใหมีการประเมินการสอนออนไลนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา                                
ทุกคนจะตองเขาไปประเมินทุกรายวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียน  

อาจารยผูสอนจะทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนภายหลังจากสงเกรด            
ในวิชาน้ันๆ และอาจารยตองขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงการเรียนการสอนและระบุในแผนการสอน                
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 
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จุดเดน 
1.  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปดสอน จํานวน 71 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญา

ตรี 54 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 11 หลักสูตรและปรญิญาเอก 6 หลักสูตร ซึ่งชวย
สนองความตองการในการผลิตกําลังคนระดับสูงใหแกภาครัฐและภาคเอกชน 

2.  มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการดานวิชาการอยางชัดเจนทําให
หนวยงานและบุคลากรมีเปาหมายรวมกันดําเนินงาน 

3.  คณาจารยใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียน                  
การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและรายวิชา 

4.  แหลงสงเสริมการเรียนรูมีมากพอใจการจัดการเรียนการสอน เชน หองปฏิบัติการสํานัก        
วิทยบริการมีการใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู เปนตน 

5.  การจัดการเรียนการสอนมีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลกัสูตร เชน ใชคอมพิวเตอร LCD บทเรียน E-Learning บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน 

6.  มีการคิดกลยุทธในการรับนักศึกษาในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีวิธีดีๆ ที่มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการอยูแลว เชนการใหโควตาโดยใชเกณฑความสามารถพิเศษ การใหโควตาแกโรงเรียนชุมชน
นักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต การใหโอกาสกับนักเรียนระดับ                    
มัธยมปลายมาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาทดลองเรียนในมหาวิทยาลัย เปนตน 

7.  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                   
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่ งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสงเสริม
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.  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจํานวนอาจารยใหเพียงพอและใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
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.  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู เรื่อง ประชาคมอาเซียนอยางทั่วถึง มีความพรอมในการใชภาษาที่สามารถสื่อสารได นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียนอยางเปนรูปธรรม 
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3.  มหาวิทยาลัยควรเรง และผลักดันการปรับปรุงหลักสูตรและสรางหลักสูตรใหมตาม                
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ซึ่งในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว               
39 หลักสูตร 

4.  มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒนาอาจารยทั้งดานคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ             
ไมวาจะเปนการใหทุนหรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งในชวงปที่ผานมาจํานวนอาจารย                
ที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนยังมีนอย ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการพัฒนาระบบหน่ึง                    
ที่อาจชวยได คือระบบ “อาจารยพี่เลี้ยง” (Mentor) โดยอาจารยที่มีประสบการณทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการจัดใหมีหนวยพัฒนาอาจารย เพื่อสนับสนุนงานดานน้ีอยางจริงจัง 
โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยทางวิชาการเฉพาะสาขา 

5.  ระบบอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพซึ่งนักศึกษาจะตอง
ไดรับคําแนะนําจากอาจารย มหาวิทยาลัยอาจทําการศึกษาวิจัยหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุง
ระบบการใหคําปรึกษาใหดีย่ิงข้ึน จะชวยสนับสนุนใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ           
มากย่ิงข้ึน 

6. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการสรางอัตลักษณใหเดนชัดทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

 
มิติที่ 2  ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ใหความสําคัญดานการวิจัย              
ตามปรัชญา “ วิจัยกาวหนา พัฒนาการศึกษาและทองถ่ิน” เพื่อมีการดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ  มีการสนับสนุนดานทุนสนับสนุนการวิจัยอยางตอเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย มุงเนนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยและ                    
งานสรางสรรคของอาจารยใหมสีมรรถนะสูงข้ึน สงเสริมใหมกีารวิจยัแบบทมี เพื่อถายทอดประสบการณ            
แกนักวิจัยรุนใหม การทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ทองถ่ิน บูรณาการบริการวิชาการการเรียนการสอน
รวมกับงานวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยพรอมสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยของอาจารย 
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งฐานขอมูลผลงานวิจัยตางๆ  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และมีคณะเปนหนวยงานในการปฏิบัติและสนับสนุนผลักดันใหเกิดงานวิจัย  ทําใหมี
ผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอดมา มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 
1. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัยและ                  
งานสรางสรรค  ไดดําเนินการดังน้ี 

1.1  มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  กําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวชัดเจน  ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป                     
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของแตละคณะ                    
พรอมมีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับคณะตางๆ อีกทั้งยังมี                  
การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
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1.2  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย โดยปรากฏอยูในคูมือการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและคณะ  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีรองอธิการบดีดูแลดานงานวิจัยเปนผูกํากับ 
และดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงาน
หลักในการทําระบบการบริหารและสนับสนุนงานวิจัยและมีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยและ 
ระดับคณะทําหนาที่รวมกันวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

1.3   คูมือการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวยแผนแมบท ทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  ข้ันตอนการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนภายใน เกณฑการประเมิน และแบบเสนอ
โครงการวิจัย มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จรรยาบรรณนักวิจัย  ระเบียบและ
ข้ันตอน  แบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การเขียนบทความวิจัย
เพื่อเผยแพรในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ใหกับอาจารยทุกทาน โดยเผยแพร
ผานทางเว็บไซดของสถาบันวิจัยและสามารถดาวนโหลดได  

1.4   มีกองทุนวิจัย โดยคณะกรรมการจากผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะรวมกนั 
เพื่อจัดสรรงบประมาณการวิจัยแตละปงบประมาณ รวมทั้งอนุมัติกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย  

1.5   มีการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุน บริหารงานและกิจกรรม
ดานการวิจัย  โดยมคีณะกรรมการในการบริหารงานวิจัยเปนผูรับผดิชอบรวมกับคณะกรรมการกองทุนวิจัย   

1.6   มีคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ที่มีตัวแทนจากทุกคณะรวมเปน
กรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ตองการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุน               
(ทุนภายใน) 

1.7   มีคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ ทุกคณะ โดยมีผูแทนจาก
คณะกรรมการชุดใหญคือกรรมการพิจารณาทุนวิจยัระดับมหาวิทยาลยัรวมเปนหน่ึงในคณะอนุกรรมการ
เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการกระตุนใหเกิดนักวิจัยรุนใหมมากข้ึน               
และเพื่อใหไดงานวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาคณะมากย่ิงข้ึน โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย 
ทุกเดือน 

1.8   มีคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษาแกนักวิจัยรุนใหม  
1.9   มีคณะกรรมการวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค                  

เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
1.10   มีการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการเผยแพร

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 
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1.13   สถาบันวิจัยมีการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา               
ดานความรวมมือทางวิชาการ  การวิจัยโดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ พัฒนานักวิจัยรวมกับ สกว.  
การประกันคุณภาพดานการวิจัย และรวมกันเปนเจาภาพในการจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน                 
1 ป/ครั้ง 

1.14   มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการดานการวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

1.15   มีการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ                    
การจัดการเรียนการสอนในการพิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย  ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี              
ปริญญาโท และปริญญาเอก และสนับสนุนใหมีการเผยแพรสูการนําไปใชประโยชน ไดมีการดําเนินการ               
บูรณาการการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของและนักศึกษาเปน                
ผูรวมในงานวิจัยของอาจารย หลากหลายสาขา เชน มีการบูรณาการงานวิจัยเรื่องสารสกัดจากเปลือก                 
สีเสียดไทยกับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรประยุกตดานสุขภาพ การพัฒนาดินหนองเสือมาใช
ประโยชน  ในการผลิตเครื่องปนดินเผา การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมงานจักสาน
ประเภทผลิตภัณฑของที่ระลึกของตกแตงและเครื่องเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาเคลือบ
ตนแบบสําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส เปนตน 

1.16   มหาวิทยาลัยมีกําหนดภาระงานของอาจารย โดยใหภาระงานดานงานวิจัยเพื่อนําไปสู
การสรางผลงานทางวิชาการมากข้ึนและมีขอสัญญาใหอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยตองทํางานวิจัย
อยางนอย 2 ป/เรื่อง เพื่อใหเกิดการวิจัยอยางตอเน่ือง   

1.17   มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยสําหรับอาจารยที่เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการบริหารงานวิจัย
บรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยไดวางไว 

1.18   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ 

1.19   มีประกาศ เรื่องเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2554 

1.20 มีประกาศเรื่องเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือ
สิ่งประดิษฐ พ.ศ. 2554 

1.21   มีประกาศเรื่องหลักเกณฑและอัตราการจดัสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา 
พ.ศ.2554 เพื่อกระตุนใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญามากข้ึน 

1.22   มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องเกณฑรางวัล 
วิทยานิพนธ ดีเดน  เพื่อสงเสริมการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ สรางช่ือเสียงใหแกสาขาวิชา                
เปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเพื่อเปนกลไกในการคัดเลือก
วิทยานิพนธดีเดนสงไปขอรับรางวัลในระดับชาติ  
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1.23 มีวารสารเผยแพรผลงานวิจัย คือวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ               
ที่อยูในฐานขอมูล TCI  

1.24   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นและเผยแพรผลงานวิจยั 
คือ การจัดแสดงผลงาน ในงาน Thailand Research Expo ทุกปรวมกับ วช. 

1.27   มีการยกยองนักวิจัยที่มีผลงานและงานสรางสรรคดีเดน โดยเสนอผานทางคณะและ
สถาบันวิจัยคัดเลือกตามเกณฑ 

1.28   มีหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา VRUBI ทําหนาที่สงเสริมใหนํา
ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเช่ือมตอกับโลกธุรกิจ และมีชมรมนักศึกษา VRUBI CLUB 
สนับสนุนนักศึกษาช้ันปที ่3 - 4 ที่มีความคิดสรางสรรคและมคีวามคิดและความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ 
รวมกิจกรรมการบมเพาะที่ทางศูนยฯ จัด 

 
2. การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใช
ประโยชนไดจริง 

2.1 มีขอมูลออนไลน ที่สามารถดาวนโหลดโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน แบบฟอรมตางๆ 
และคูมือการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.2 มีแหลงเช่ือมโยงขอมูลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก       
2.3 มีแหลงสืบคนขอมูล ฐานขอมูลการวิจัยออนไลนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีฐานขอมูลและสารสนเทศทางเว็บไซตของแตละคณะ เพื่อเผยแพรงานวิจัย                        
สูสาธารณชน และมีการสังเคราะห วิเคราะหความรูจากงานวิจัยเผยแพร 

2.4 มีการนํางานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยลงในเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา               
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย  

2.5 มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปเผยแพรในวิทยุชุมชน  
2.6 เผยแพรงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อนําไปใชประโยชน และไดรับหนังสือ
ตอบรับขอบคุณในการนําไปใชประโยชน 
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3.  การจัดสรรทรัพยากรเงิน  ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน
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) 
 -  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม            

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(องคการมหาชน) (120,000  บาท)                                              
 - โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขต

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 เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค   
มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรดานการวิจัย ดังน้ี 

 -   หองปฏิบัติการวิจัยฯ แตละคณะ จําเพาะตามศาสตรสาขาวิชา 
 -   ศูนยวิทยาศาสตร เพื่ออํานวยความสะดวกดานเครื่องมือ และใหบริการ
วิชาการและการวิจัย 
 -   คลินิกวิจัย เพื่อใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 -   หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย                                      
 -   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 -   มีหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  VR-UBI เพื่อสนับสนุนการ
นําผลงานวิจัยไปตอยอดใหเกิดประโยชน เช่ือมตอกับโลกธุรกิจกับชุมชน และผูประกอบการ รวมถึง
นักศึกษาที่ตองการเปนผูประกอบการ รวมทั้งใหคําปรึกษาตางๆ  ทางวิชาการ 
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4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
4.1   มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยทําวิจัย 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               
แตละคณะเสนอช่ือนักวิจัย/ผลงานสรางสรรคดีเดน มายังสถาบันวิจัยเพื่อพิจารณา และคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลและจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย 

4.5   มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในแตละคณะทําการวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงาน
กลาง เพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัมพันธในกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับความ
รวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ เชน  

(1)  รวมมือกับองคกรปกครองสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด
ระยอง จังหวัดสระแกว ในการวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการ
ประชาชน  

(2)  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานนําชม
พิพิธภัณฑ สํานักงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  โดยเปนความ
รวมมือระหวางสถาบันวิจัยและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร  

(3)  ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข  คณะวิทยาศาสตร ทําวิจัยรวมกับอาจารยประจําของคณะ                        
สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน 

4.6   มีการอบรม ประชุมสัมมนา อาจารยประจําเพื่อพัฒนาการวิจัย เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย  และสามารถนําไปใชประโยชนได  เชน   

(1)  การจัดการความรู การสัมมนาฝกอบรมการสอนและวิจัย ณ หองประชุมการเวก 
ช้ัน 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ                  
จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการใหความรูดานงานวิจัยแกคณาจารยเปนการพัฒนา
งานวิจัย การขอทุนสนับสนุนงานวิจัย การเขียนบทความงานวิจัย และมีการเผยแพรความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยโดยเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร   

(2)  การบริหารงานวิจัย เทคนิคการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหา
ชุมชน และการเทคนิคการเสนอโครงการวิจัย เปนตน 

4.7   มีคลินิกวิจัยเพื่อใหคําปรึกษา ตอบขอสงสัยใหกับอาจารยและนักวิจัยไดใชบริการ 
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4.8   มีเวทีสงเสริมศักยภาพนักวิจัย  โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัย โดยเนนการนําเสนอ
ผลงานการวิจัยที่มีผลสําเร็จและพรอมนําไปใชประโยชน  

4.9   มีการสนับสนุนใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 

5.  ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5.1   มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งหนวยงานคณะ  มีระบบและกลไกการ

รวบรวมคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปนองคความรู  โดยมีข้ันตอนการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห  มีคณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยและ                    
งานสรางสรรค  สวนมหาวิทยาลัย และสวนคณะรับผิดชอบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัย  มีการประชุมเพื่อพิจารณางานวิจัย โดยมีฐานขอมูลงานวิจัยผานทางเว็บไซตของ
คณะ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานวิจัยสูสาธารณชน เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
และศูนยวิทยาศาสตร  มีการเผยแพรองคความรูและประสบการณตาง ๆ ดานการวิจัยที่เกิดจาก              
การประชุม สัมมนาผานทางเว็บไซตของคณะ คณะวิทยาการจัดการเผยแพรและประชาสัมพันธงานวิจัย
สูสาธารณชน ผานทาง http://fms.vru.ac.th/research/home.html เปนตน 

5.2   มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยเผยแพรงานวิจัย และงานสรางสรรคในระดับชาติ               
และระดับนานาชาติ โดยใหทุนสนับสนุน 

5.3   มีวารสารวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ                    
เปนแหลงเผยแพรงานวิจัยทั้งของ อาจารย นักศึกษา และผูสนใจ เชน วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ 
วารสารบัณฑิตศึกษา  ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI  วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วารสารวไลยอลงกรณ
ปริทรรศน วารสารการเวก เปนตน 

5.4   ผลงานการเผยแพรในรปูแบบตางๆ  มีดังน้ี 
5.4.1  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  
(คานํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25) 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1 ชุมพล จันทรฉลอง. ผลของการใชสื่อการสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วิชาการประยุกตใชงานมัลติมีเดียของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ                
ในพระบรมราชูปถัมภปที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2554).  

2 อมีนา ฉายสุวรรณ. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การออกแบบ
อัลกอริทึม สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภปที่ 6 ฉบับที่ 3 
(กันยายน - ธันวาคม 2554). 

3 ปณณรภัส ถกลภักดี. การศึกษาประสทิธิภาพการดูดซบัโลหะหนักในนํ้าเสียของหินพัมมิซจาก
ลําปาง ลพบรุี และซโีอไลต. การประชุมวิชาการระดับชาติ "ชุมชนทองถ่ิน:ฐานรากการพฒันา
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน"  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

5.4.1  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  
(คานํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25) 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
4 คชินทร โกกนุทาภรณ. ความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยและพฒันา                      
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)  

5 นํ้าฝน ศีตะจิตต และคณะ. การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2551-2552 โดยใชระบบออนไลน.
วารสารวิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - 
ธันวาคม 2555).  

6 กิตติศักด์ิ สิงหสูงเนิน และคณะ. การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ศูนยกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 
2551-2552 วารสารวิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ. ปที่ 7 ฉบับที่ 3 
(กันยายน - ธันวาคม 2555).  

7 วัฒนี บุญวิทยาและคณะ. 2554. การติดตามผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 
2550-2551. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ. ปที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2554) 

8 วิภาวรรณ วิจิตรจินดา และคณะ. การศึกษาความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานทีม่ีตอการ
ปฏิบัติงานของผูสําเรจ็การศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2550 - 2551. วารสารวิจัยและพัฒนา             
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2555).  

9 ปยวรรณ เลิศพาณิช.การสํารวจความพงึพอใจของผูรบับริการตอการใหบริการของสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2554).  

10 อรวรรณ ภัสสรศิร.ิ An Organization Culture and Work Life in Sukhothai 
Thammathirat Open University, Thailand. วารสาร Internationalising Education: 
Global Perspectives on Collaboration and Change. 2554. 

11 อรวรรณ ภัสสรศิร.ิการปนเปอนของเถาลอยและคุณคาทางอาหารในขาวทิพยของชาวมอญ                
ในจังหวัดปทุมธานี. AEE-T Journal of Environmental Education 2(4) : C6 - C15, 201. 

12 มุกริน วิโรจนชูฉัตร และโอม จันทรเจรญิ. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                 
ในพระบรมราชูปถัมภ.วารสารวิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 
ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2555) 



47 

 

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

5.4.1  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  
(คานํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25) 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
13 มนตรี เพชรนาจักร และคณะ.ความรูสึกทางจริยธรรมและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารยมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัย
และพัฒนาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 
2555). 

14 สมทรง บรรจงธิติทานต.การประยุกตแนวคิดการพัฒนาที่สงผลตอกระบวนการแกไขปญหา
ความยากจน กรณีศึกษาบานบกุลาง อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอบุลราชธานี.วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2555). 

15 วรภร อิ่มเย็น. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ศูนยสระแกว.วารสารวิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2555). 

16 สมทรง บรรจงธิติทานต. การบรูณการแกไขปญหาความยากจนดวยองคกรชุมชน. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน  - 
ธันวาคม 2554)  

17 จิระศักด์ิ สังเมฆ. การศึกษาวิเคราะหแนวคิดอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในพระไตรปฎก. 
วารสารวิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ปที่ 6 ฉบับที่ 3  (กันยายน -
ธันวาคม 2554)  

18 กันตฤทัย ชุมชาติ และคณะ. การพฒันารปูแบบการจัดกจิกรรมคายคณิตศาสตรแบบพุทธคณิต
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555). 

19 อังคณา การัณยาธิกุล. รปูแบบการเรียนรูบนเครือขายแบบปรับเหมาะเพื่อพฒันาความสามารถ
ทางการคิดของนักศึกษาครู. วารสารวิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 
7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2555).  

20 อุษา คงทอง. การประเมินหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรบัปรุง ป พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2550 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ.วารสาร
วิจัยและพฒันาวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2555).  

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
1 ไชย มีหนองหวา. A Methodology to Develop Ontologies for Emerging Domains. 

การประชุมวิชาการ The Third Asian Conference on Education 2011 ณ เมืองโอซากา 
ประเทศญีปุ่น. วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2554.  

2 สุธาสินี นิลแสง. การศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของไครโอเจลพอลิเมอรสําหรบัการใชงานดาน
ชีวภาพ. การประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2554.  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

5.4.1  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  
(คานํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25) 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/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 ผาสกุ. 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 สีดี. 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  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  
(คานํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.25) 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/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 มหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส   

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  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  
(คานํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 0.5) 
1 นฤมล ธนานันต และคณะ. การตรวจสอบแบคทีเรียสแตปฟโลคอคคัสออเรียสดวยปฏิกริิยา

ลูกโซพอลเิมอรเรส. 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 และพันธุปรบัปรุงจากพันธุขาวดอก
มะลิ 105 ดวยเทคนิคแฮตอารเอพีดี. วารสาร Thai Journal of Science and Technology 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555.  
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5.4.3  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(คานํ้าหนักระดับคุณภาพงานวิจัย 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 เรงศิริกลุและคณะ.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 เรงศิริกลุและคณะ. 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 1996-
0808 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 ท่ีเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ (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 ตันศรปีระภาศิร.ิ ผลงาน "Lilly Plate". ผลงานเขารวมในการประกวดและเผยแพร
ผลงานทางดานศิลปะในงาน Thai Ceramic Awards 2011. 1 - 15 พฤศจิกายน 2554. 

4 ชยานันท อาวะโต. ผลงาน “หญิงสาวอาบนํ้า”. 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"เล็กน้ันงาม หมายเลข 2". นิทรรศการ "เล็กน้ันงาม 
หมายเลข 2" ระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2555. 

8 ณัตตยา  เอี่ยมคง. ระบบพจนานุกรมภาษามือออนไลนสําหรับผูมีความบกพรองทางการไดยิน
ผลิตข้ึนโดยอาสาสมัคร. รางวัล งาน "วันนักประดิษฐ" โดยสาํนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ ระหวางวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ 2555 

 
5.4.5  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ/์ทรัพยสินทางปญญา   
1 อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผลิตภัณฑเจลฟาทะลายโจร สําหรับทําความสะอาด” ผศ.ดร. ศศมล ผาสุข 

เลขที่คําขอ 0903001355 
2 อนุสิทธิบัตร เรือ่ง “เครื่องอัดช้ันงานเซรามิกส ที่มกีารควบคุมการทํางานดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร” ผศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี  ตามคําขอเลขที่ 1103000991 โดย
ออกให ณ วันที่  21 กันยายน 2555 และหมดอายุ วันที่ 18 กันยายน 2560. 
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6.  การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ 
6.1  มหาวิทยาลัยมีระบบในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน              

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 มีดังน้ี 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมีผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค              

ที่เผยแพรและนําไปใชประโยชน จํานวน 35 ผลงาน โดยมีรายละเอียดแยกตามรายคณะ/วิทยาลัยดังน้ี 
ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน การเผยแพร / 

การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ศรีนอย ชุมคํา  
และคณะ 
 

Effect of enokitake mushroom 
extracts supplementation in 
broiler diets on meat quality 

นําไปถายทอดในโครงการอบรม        
เชิงปฏิบัติการ : การเพาะเห็ด             
เมื่อวันที่  31 มีนาคม - 1 เมษายน 
2555 โรงเรียนผักไห “สุทธา
ประมุข” จ.พระนครศรีอยุธยา 
นําไปใชในการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เรียนการสอน 

2. กรรณิกา เรงศิรกิุล 
และคณะ 
 

Potential forage and biomass 
production of newly 
introduced varieties of 
leuceana (Leucaena 
leucocephala (Lam.) de Wit.) 

นําไปถายทอดในโครงการอบรม
การใชกระถินเปนพืชพลังงาน           
เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2555 
โดยกรมปศุสัตวไดนําความรูไปใช
ในงานวิจัย 
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ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน การเผยแพร / 
การนําไปใชประโยชนพรอม

หลักฐาน 
3. นันทปภัทร ทองคํา 
 

การศึกษาแนวโนมการจัดสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดคุณหญงิสมจีน  
 

นํามาถายทอดในการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร 
และโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน            
จ.ปทุมธานีไดนําไปใชในการ
ปรับปรงุมาตรฐาน โรงอาหารของ
โรงเรียน 

4. ศรีนอย ชุมคํา 
และคณะ 
 

ผลการเสริมนํ้ามันปลาทูนาดิบและ
โปตัสเซียมไอโอไดดในอาหารไกไข 
ตอสมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข 
และปริมาณโอเมกา-3 และไอโอดีน
ในฟองไข 

โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจเพื่อ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑไดนําความรูไปใชในการ
เลี้ยงไกไขและผลิตไขเสริมไอโอดีน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน เพือ่จําหนาย 

5. ทรงพลธนฤทธ  
และคณะ  

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากการใหบริการประชาชน 

ความรวมมือกบัองคกรปกครอง
สวนจังหวัดปทมุธานี ในการวิจัย 

6. ทรงพลธนฤทธ 
และคณะ  
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับริการจากการใหบรกิาร
ประชาชน 

ความรวมมือกบัองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดระยอง 
จังหวัดสระแกว ในการวิจัย 

7. ทรงพลธนฤทธ  
และคณะ 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับริการที่มีตอการใหบรกิารงาน
นําชมพิพิธภัณฑ 

ความรวมมือกบัสํานักงาน
พิพิธภัณฑการเกษตร                    
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. หลักสูตรออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ถุงขาวกลองแจมจันทร 
 

กลุมวิสาหกจิชุมชนขาวกลอง
อินทรียสวนพริกไทย 

9. กฤตยชญ  คํามิ่ง 
 

การพัฒนาเคลอืบตนแบบสําหรบั
หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส 

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

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน การเผยแพร / 
การนําไปใชประโยชนพรอม

หลักฐาน 
10. กฤตยชญ  คํามิ่ง 
 

การพัฒนาดินหนองเสือมาใชในการ
ผลิตเครื่องปนดินเผา 

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

11. วุฒิชัย วิถาทานัง การศึกษาและการพฒันารปูแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมงานจักสาน
ประเภทผลิตภัณฑของทีร่ะลึก            
ของตกแตงและเครือ่งเรือน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุมงานกลงึไมตาล จ.เพชรบรุ ี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
12. ชยานันท  อาวะโต 
 

“หญงิสาวอาบนํ้า”  นิทรรศการ  Art freestyle by 
Clubnapralan จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. นเรศ ยะมะหาร 
 

“Red Line…2010” นิทรรศการ  Art freestyle by 
Clubnapralan จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14. เดือนฉายผูชนะ                
ภูประเสริฐ 

“รองรอยของแผนดิน” นิทรรศการ  Art freestyle by 
Clubnapralan จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15. เดือนฉายผูชนะ  
ภูประเสริฐ  

"เล็กน้ันงาม หมายเลข 2" นิทรรศการ "เล็กน้ันงาม หมายเลข 
2"  ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ           
หอศิลป ถนนเจาฟา เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 

คณะวิทยาการจัดการ 
16. พวงเพชร  
 สุขประเสริฐ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
สาธารณะฯ 

สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี  

17. ดวงตา สราญรมย โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับริการที่มีการใหบริการฯ 

เทศบาลนครนนทบุรี  

18. สุจิราภรณ ฟกจันทร 
 

การประเมินโครงการการแกปญหา
ความยากจน ประจําป 2551 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร              
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร วันที่เริม่
นําไปใชประโยชน วันที่ 1 ตุลาคม 
2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน การเผยแพร / 
การนําไปใชประโยชนพรอม

หลักฐาน 
19. สุจิราภรณ  
ฟกจันทร 
 

โครงการสํารวจสภาพปญหาความ
มั่นคงในมิติความคิดเห็นของ
ประชาชน ประจําป 2551 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร              
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร วันที่เริม่
นําไปใชประโยชน วันที่ 1 ตุลาคม 
2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 

20. รัตนา  สีดี 
 

บทบาทของกลยุทธธุรกจิตอการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานฯ 

บ.อาร.เค.เอส.กลาส จํากัด                
เริ่มนําไปใชประโยชน                    
วันที่ 1 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่              
30 กันยายน 2555 

21. ภิญญาพัชญ 
นาคภิบาล 

การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฯ 

องคการบรหิารสวนตําบลปากจั่น 
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน                 
วันที่ 1 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่                
30 กันยายน 2555 

22. ฉันธะ จันทะเสนา ผลกระทบภายนอกของการ
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน  
วันที ่1 ตุลาคม 2554  ถึงวันที ่ 
30 กันยายน 2555 

23. ชวาลา ละวาทิน ผลกระทบของปญหาสงัคมตอการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลบางจัก 
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน  
วันที่ 1 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่  
30 กันยายน 2555 

24. ประกอบเกียรติ  
อิ่มศิร ิ

พฤติกรรมและความพงึพอใจของ
ประชาชนตอการนําเสนอขาวฯ 

หนังสือพิมพมติประชา วันที่เริม่
นําไปใชประโยชน วันที่ 1 ตุลาคม 
2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

25. ฉันธะ จันทะเสนา รูปแบบฟงกช่ันประสทิธิภาพตนทุนฯ ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน  
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 

26. ธันยธร ติณภพ 
 

ความรูดานโลจิสติกสของพนักงานฯ บริษัท พานาโซนิค แอพไลแอ็นซ  
รีฟรกิเจอเรช่ัน ดีไวซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด  วันที่เริ่มนําไปใช
ประโยชน วันที่ 1 มกราคม                
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน การเผยแพร / 

การนําไปใชประโยชนพรอม
หลักฐาน 

27. มนสิชา อนุกูล 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกรฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
วันที่เริม่นําไปใชประโยชน                     
วันที่ 1 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่                            
30 กันยายน 2555 

28. ธันยธร ติณภพ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกบั
การซื้อนํ้าด่ืมตราสินคาเฉพาะฯ 

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร 
จํากัด วันที่เริม่นําไปใชประโยชน 
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่                   
31 ธันวาคม 2554 

29. วรุณี เชาวนสุขุม 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

หจก.สมพรแมนช่ัน   
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน                   
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554  ถึงวันที่ 
1 มิถุนายน 2555 

30. ฉันธะ จันทะเสนา ประสิทธิภาพการเปนสถานที่
ทองเที่ยวฯ 

บริษัท Toy Residence จํากัด 
วันที่เริ่มนําไปใชประโยชน                 
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่  
30 กันยายน 2555 

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

การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับริการที่มีตอการใหบรกิารของ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขต
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 10 
หนวยงาน 
 

32. ศักด์ิชาย นาคนก 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับริการที่มีตอการใหบรกิารของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขต 
อบต.มาบตาพุด 

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

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน การเผยแพร / 
การนําไปใชประโยชนพรอม

หลักฐาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
33. ศศมล ผาสุข 
 

การสงเสรมิผลิตภัณฑสมุนไพร                 
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

การใหความรูงานวิจัยการทําเจล          
ฟาทะลายโจร และแนะนํา
ประโยชนของพืชสมุนไพรไทย การ
ลงมอืปฏิบัติจรงิ สงเสริมใหทํา
ผลิตภัณฑ ใชในครัวเรือนแกชุมชน
ตําบลชีนํ้าราย จงัหวัดสงิหบุรี  
วันที่ 8 เมษายน 2555 

34. ศศมล ผาสุข 
 

การทําสบูกรีเซอรีนสเีสียด การทํา
เทมปุระแปะตําปงและแนะนํา
ประโยชนของพืชสมุนไพรไทย 

การสงเสรมิแพทยทางเลือกดาน
สมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงการลงมือปฏิบัติจรงิ 
สงเสริมใหทําผลิตภัณฑใชใน
ครัวเรือนแกชุมชนตําบลชีนํ้าราย 
จังหวัดสิงหบรุ ีซึ่งงานวิจัยที่นําไป
เผยแพรและนําไปใชประโยชนทาง 
องคการบรหิารสวนตําบลชีนํ้าราย 
ไดทําหนังสือขอบคุณใหแกคณะ             
ผูดําเนินงานวันที่ 10 เมษายน 
2555 

 35. เปรมจิตร บุญสาย 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับริการที่มีตอการใหบรกิารของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดสระแกว 

องคการปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดสระแกว 

 
จุดเดน 

1.  มีระบบสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยดี  อีกทั้งมีหนวยงานเฉพาะและมีระเบียบกฎเกณฑ           
ที่สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยอยางดี 

2.  มีการจัดทําคูมือการวิจัยซึ่งจะเปนขอแนะนําใหกับคณาจารยไดอยางดี 
3.  มีระบบขอมูลที่ดีทําใหทราบขอมูลวามีใครทําอะไร เมื่อไร และผลเปนอยางไร 
4.  มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรไดอยางดี 
5.  มีงบประมาณ (ผานสถาบันวิจัยและพัฒนา)  ในปริมาณที่มากพอสมควร 
6.  มีผลงานวิจัยเพิ่มจํานวนข้ึนมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการกระตุน สงเสริม อาจารยและบุคลากรดานการทําวิจัย ใหทุนวิจัย การทําวิจัย           

ของนักวิจัยรุนใหม ใหอาจารยทําวิจัยเพิ่มข้ึน และเสนอเปนเกณฑความดีความชอบ 
2.  ควรมีการเผยแพรงานวิจัยและวางแผนใหเปนลําดับข้ันในการเผยแพรใหมากข้ึน 
3.  ควรมีระบบดูแลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหสูงข้ึน 
4.  ควรเช่ือมโยงระหวางงานวิจัยเขากับโครงการพัฒนาคณาจารย 
5.  ควรเพิ่มใหมีบริการชวยเหลือผูวิจัยใหมากข้ึนในการใชจายเงิน 
6.  ควรเช่ือมโยงระหวางงานวิจัยและการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
 

มิติที่ 3 ดานการบรกิารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน  จึงใหความสําคัญกับการบริการวิชาการแกสังคม มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการ
ดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับคณะ ศูนย สํานักตางๆ  ไดแก            
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนย
จัดการศึกษาจังหวัดสระแกว   

แนวทางการดําเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ  คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ             

แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน มีคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะดูแลรับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ  เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําเปนคูมือ       
การใหบริการวิชาการ 

2.   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 2,770,000 บาท  
เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนจํานวน 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 ศูนยจัดการศึกษาสระแกว 5 โครงการ และศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร                       
11 โครงการ)  เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถ่ิน  ใหกับกลุมเปาหมาย
จํานวน 3,148 คน  กลุมเปาหมายในการจัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ขาราชการ  
และประชาชนทั่วไป  โดยมีสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการรวมกับ คณะ ศูนย                 
และสํานักตางๆ เปนหนวยดําเนินกิจกรรม/โครงการ   

3.   มหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการ
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ    
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4.   มหาวิทยาลัยไดสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน องคการบริหาร              
สวนตําบลสวนพริกไทย  องคการบริหารสวนตําบลลําไทร องคการบริหารสวนตําบลบึงคําสรอย และ
เทศบาลเมืองทาโขลง  จังหวัดปทุมธานี  องคการบริหารสวนตําบลชีนํ้าราย จังหวัดสิงหบุรี ในการจัด
อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใช
ปุยชีวภาพกับนาขาวพันธุปทุมธานี 1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ใหความรูเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผล             
ทางการ เกษตร (การเพาะเห็ด )  นอกจาก น้ียังมีความรวมมือกับกรมวิทยาศาสตรบริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการขอการรับรองมาตรฐาน  ISO 17025  ใหกับศูนยวิทยาศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

5.   ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริการ
วิชาการในรูปของโครงการ/กิจกรรม โดยหนวยงานตางๆ  เชน สํานักสงเสริมความรูและบริการวิชาการ 
และคณะ รวมทั้งสิ้น 72 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.82 ของโครงการทั้งหมด 

รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 1,679,855 บาท  คิดเปนรอยละ 60.64 ของงบประมาณ               
ที่ไดรับจัดสรรใหกับกลุมผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 4,041 คน 

งานบริการวิชาการที่ดําเนินงานจําแนกตามรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ดําเนินโครงการดานการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 14 โครงการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 14 โครงการ   คณะวิทยาการจัดการ 11 โครงการ  คณะครุศาสตร 3 โครงการ                           
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 โครงการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4  โครงการ และสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการ 9 โครงการ ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 5 โครงการ และศูนย           
จัดการศึกษาสระแกว 5 โครงการ  ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 4,041 คน สําหรับโครงการที่ไมได
ดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ  รายช่ือโครงการและรายละเอียดที่ดําเนินงานจําแนกตามคณะ                         
แสดงดังตารางที่ 2.5 

6.   มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  และประเทศชาติ  จํานวน 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.58  
ของอาจารยมหาวิทยาลัยทั้งหมด (จํานวนโครงการ(25)/จํานวนอาจารย (330)) 

7.  คณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย                 
รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ  คิดเปนรอยละ 53.52 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด  

8.   มหาวิทยาลัยมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ                 
1 แหลง คือ ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีแหลงเรียนรูอื่นๆ อีกหลายแหง            
ที่ใหบริการวิชาการแกชุมชน และกําลังพัฒนาเพื่อใหบริการแกบุคลากร ชุมชนและหนวยงานตางๆ                   
แตยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับชาติ เชน ศูนยภาษา  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนยปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใหบริการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพหรือองคประกอบของตัวอยางตางๆ 

9.  โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3  มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช
ประโยชน ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องที่อบรมอยูในระดับดีมาก  
คิดเปนคะแนนรอยละ 90.94 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในดานกระบวนการ  



60 

 

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

ข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ
ในระดับดีมาก คิดเปนคะแนนรอยละ 90.80 ดานการประเมินผลการนําไปใชพบวา ทุกโครงการตาม
แนวพระราชดําริมีการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนคะแนนรอยละ 92.10   
 
ตารางท่ี 2.5  รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม บริการวิชาการ แยกตามรายหนวยงานดังน้ี 

ช่ือโครงการ วันที่
ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความรู ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

คณะครุศาสตร 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยในชั้นเรียน 

21 เม.ย.
55 

ตึก 7 คณะ 
ครุศาสตร 

ครูเครือขาย 
100 

103 88.00 81.55 89.20  

2. โครงการพัฒนาความรู
ดานการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 

12 พ.ค.
55 

หองประชุม
ราชนครินทร 

ครูเครือขาย 
100 

229 88.80 92.43 91.20  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เทคนิคการจัดการเรียนรู 

26 พ.ค.
55 

หองประชุม
ราชนครินทร 

ครูเครือขาย 
100 

204 84.60 96.57 86.20  

4. โครงการพัฒนาและสราง
แหลงเรียนรูการ 
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรู
ตามกลุมสาระ 

30 พ.ค.
55 

หองประชุม
ราชนครินทร 

ครูเครือขาย 
100 

170 86.60 91.76 89.80  

5. โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการสอนในกลุมสาระ
วิชา 

1 ก.ค.
55 

หองประชุม
ราชนครินทร 

ครูเครือขาย 
100 

257 85.20 92.09 87.80  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

6. โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงอาหาร 

15 
ก.พ.-27 
ก.ค.55 

คณะ 
เทคโนโลยี

เกษตร 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา           
20 คน 

23 100 83.50 100  

7. โครงการรณรงคปองกันโรค
พิษสุนัขบาและการรักษาโรค
เรื้อน 
 

25 ก.พ.
55 

คณะ 
เทคโนโลยี

เกษตร 

บุคคลทั่วไป             
30 คน 

30 93.75 96.97 100  

8. โครงการปลูกกระถิน
สําหรับใชเปนพืชพลังงาน 

10-11 
มี.ค.55 

คณะ 
เทคโนโลยี

เกษตร 

บุคคลทั่วไป            
10 คน 

13 84.62 84.62 100  
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

9. โครงการเพาะเห็ด 30 มี.ค. 
- 

1 เม.ย.
55 

โรงเรียน 
“สุทธา

ประมุข” 
จ.อยุธยา 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา       
30 คน 

32 100 100 100  

10. โครงการการใช
ประโยชนจากดอกกุหลาบ
และดอกไมอ่ืนๆ 

16-17 
มิ.ย.55 

คณะ 
เทคโนโลยี

เกษตร 

บุคคลทั่วไป       
25 คน 

28 82.14 92.85 100  

11. โครงการตามแนว
พระราชดําริ : โครงการ   
หญาแฝก 
 

17 ก.ค.
55 

โรงเรียนผักไห   
“สุทธา

ประมุข” 
 จ.อยุธยา 

บุคคลทั่วไป     
10 คน 

53 100 83.02 100  

12. โครงการปลูกพืชโดย               
ไมใชดิน 

14-15 
ก.ค.55 

คณะ 
เทคโนโลยี

เกษตร 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา       
30 คน 

31 100 100 96.77  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. โครงการบริการวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑขาวชุมชนสวน
พริกไทย 

28 มี.ค. 
55 

ชุมชนสวน
พริกไทย 
ปทุมธานี 

ชุมชน 
20 คน 

20 คน 75.00 85.70 90.00  

14. โครงการอบรมความรู
เบื้องตนเก่ียวกับเซรามิกส 

23 พ.ค.
55 

คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ชุมชน 
30 คน 

30 คน 93.50 90.30 80.65  

15. โครงการบริการวิชาการ
ซอมบํารุงเครื่องยนต
การเกษตร (อบต.) 

23 มี.ค.
55 

องคการ
บริหารสวน

ตําบล 

ชุมชน 
50 คน 

50 คน 94.00 76.00 74.00  

16. โครงการฝกอบรม
ผลกระทบแผนดินไหวตอ
โครงสรางอาคาร 

29 พ.ค.
55 

คณะ
เทคโนโลยี 
อุตสาห            
กรรม 

ชุมชน 
37 คน 

37 คน 100 80.40 86.49  
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

คณะวิทยาการจัดการ 
17. โครงการปรับแตงภาพ
เพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธกระตุน
ยอดขายตลาด
อิเล็กทรอนิกส (วจก.) 

23-14 
ก.ค.55 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

30 30 100 91.61 92.22  

18. โครงการอบรมความรู
ดานภาษีอากร 

18 มี.ค.
55 

หอง 8406 
คณะมนุษย 
ศาสตรและ
สังคมศาสตร 

40 50 75.00 75.46 88.23  

19. โครงการการสราง 
Value Chain ภายใน
องคกร 

20-21 
ก.ค.55 

หองประชุม 
สมพันธ 

โลจิสติกสไทย 

30 30 93.99 100 83.33  

20. โครงการบริการวิชาการ
โดยบรูณาการในรายวิชา
หลักการมัคคุเทศก และ
หลักการวางแผนและการจัด
รายการนําเที่ยว 

23 มิ.ย.
55 

วัดจันเสน 
อ.จันเสน 
อ.ตาคลี 

จ.นครสวรรค 

30 49 90.30 93.22 91.80  

21. โครงการอบรมการจัด
ดอกไม 

24 พ.ค. 
55 

โดมวัดหัตถ
สารเกษตร 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

30 30 100 82.00 93.33  

22. โครงการอบรมวิชาชีพ
งานประดิษฐจากดินไทย - 
ดินญ่ีปุน “ชุดนํ้าพริก 
ปลาท”ู 

1 มี.ค. 
55 

อบต. 
สวนพริกไทย 
จ.ปทุมธานี 

25 25 100 84.44 84.00  

23. โครงการอบรมเพื่อ
สงเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

24 เม.ย. 
55 

หองประชุม 
วัดบางหลวง 
จ.ปทุมธานี 

40 40 100 80.20 100  

24. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

29-30 
มี.ค.55 

อบต.บึงคํา
พรอย และ
ศึกษาดูงาน 
ศูนยศึกษาฯ 
เขาหินซอน 

จ.ฉะเชิงเทรา 

60 60 87.50 81.60 100  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

25. โครงการพัฒนารายได
จากการใหบริการวิชาการ
(CPD สาขาบัญชี) 

10 ก.ค.
55 

ศูนยฝก
ประสบการณ 
อาคารสมเด็จ
เจาฟาวไลย 
อลงกรณ 

50 14 100 90.20 90.00  

26. โครงการอบรมวัยรุน
ดําเนินชีวิตหางไกล                   
ยาเสพติด 

26 มิ.ย.
55 

หองประชุม
อเนกประสงค 

รร.หอวัง 
ปทุมธานี 

350 350 93.00 81.84 100  

27. โครงการสัมมนา
มาตรฐานการบัญชีที่
เปล่ียนแปลงและกิจการที ่
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
(NPAE) 

23 ก.พ.
55 

หอง                   
ราชนครินทร 
ชั้น 5 อาคาร 
100 ป สมเด็จ

พระศรี
นครินทร 

100 100 100 90.60 89.00  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
28. โครงการอบรมหอง เรียน
ธรรมชาติ รุนที่ 4 

18 ก.ค.
55 

คณะ
วิทยาศาสตร 

40 คน 40 100 91.20 81.00  

29. โครงการอบรมการใช
งาน Microsoft Office 
2010 

14-15 
พ.ค. 55 

อาคาร 75 ป 
หอง IT603 

25 คน 30 97.00 94.00 73.00  

30. โครงการการใชงาน
คอมพิวเตอรผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

15 ก.ค 
55 

อาคาร 75 ป 
หอง IT601 

30 คน 26 96.00 87.00 85.00  

31. โครงการไอทีสูชุมชน 16-17 
ก.ค.55 

โรงเรียนวัด 
วันอุทิศ  

(สิริกมลฉ่ํา
ราษฎรบํารุง)  
จ.อางทอง 

25 คน 45 97.78 98.66 100  

32. โครงการเผยแพรความรู
ดานเทคโนโลยีสูชุมชน 

23 มี.ค.
55 

โรงเรียนวัด
ธรรมนาวา 

20 คน 54 83.30 100 100  

33. โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

8 เม.ย.
55 

องคการ
บริหารสวน

ตําบล   
ชีนํ้าราย 

30 คน 40 100 100 72.50  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

34. โครงการสงเสริมแพทย
ทางเลือกดานพืชสมุนไพรสู
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 เม.ย.
55 

สํานักงาน
องคการ

บริหารสวน
ตําบลชีนํ้าราย 

30 คน 30 100 100 66.66  

35. โครงการสงเสริมความรู
ทางเคมีสูวิถีชีวิตไทย 

20-21 
ส.ค. 55 

นักเรียนและ
ผูสนใจทั่วไป 

ชุมชน 

30 คน 50 100 100 100  

36. โครงการอบรม                  
เชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ
ส่ือเสริมประสบการณ           
การเรียนรูทางดาน
เรขาคณิต สําหรับนักเรียน 
กศน. 

19 ส.ค.
55 

โรงเรียนวัด
ธรรมนาวา 

20 44 100 96.25 90.00  

37. โครงการอบรม                 
เชิงปฏิบัติการ  การประดิษฐ
ส่ือเสริมประสบการณ  
การเรียนรูทางดาน
เรขาคณิตสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

1 ส.ค. 
55 

ศูนย
เทคโนโลยี

ไฮเทค                  
พระนคร                
ศรีอยุธยา 

30 คน 69 100 94.17 83.33  

38. โครงการอาหารไทย
โบราณ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทําขาวแช 

21 ส.ค.
55 

อาคารหลัก 
สูตรคหกรรม

ศาสตร 

20 คน 30 100 93.08 75.00  

39. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องพลศาสตร
การบิน 

24 ก.พ.
55 

ศูนยวิทยา 
ศาสตร 

30 คน 30 100 100 90.00  

40.  โครงการอบรม            
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทํา
ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

24 ส.ค.
55 

โรงเรียน
ชุมชนวัดหนา

ไม 

30 คน 53 100 100 93.00  

41. โครงการ “หองเรียน
ธรรมชาติและเสนสี” 

20 ก.ค.
55 

โรงเรียน
ชุมชน 

วัดหนาไม 

40 คน 64 100 91.16 94.43  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
42. โครงการอบรม
โปรแกรม Sibelius สําหรับ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียง 

28 มี.ค.
55 

ศูนย
คอมพิวเตอร 

คณะ
วิทยาศาสตรฯ 

40 41 100 92.80 87.33  

43. โครงการบริการวิชาการ
ดานศิลปะการแสดงแก
ชุมชน  

18-20 
ส.ค.55 

หองศิลปะ 
การแสดง 

20 40 97.20 83.40 93.40  

44. โครงการบริการวิชาการ
ดานศิลปะการแสดงแก
ชุมชน “อบรมเชิงปฏิบัติการ
รําหนาพาทย” 

23 มี.ค.
55 

หองปฏิบัติ 
การนาฏศิลป 

20 28 86.00 93.60 93.20  

45. โครงการบริการวิชาการ
ดานสารสนเทศศาสตร                 
แกชุมชน 

8-9 ก.ค.
55 

รร.ทุงกบินทร 
รร.การบินไทย 
รร.บานนํ้าออม 

30 35 75.00 75.46 88.23  

46. โครงการกิจกรรม
สงเสริมรักการอานสําหรับ
เด็กนักเรียน 

10 ม.ค.
55 

รร.วัดธรรม
นาวา 

30 42 90.30 93.22 91.80  

47. โครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัด
สระแกว 

6-8 ส.ค.
55 

รร.ทุงกบินทร 
รร.การบินไทย 

รร.บานนํ้า
ออม 

300 302 93.99 100 83.33  

48. โครงการอบรมเทคนิค
ศิลปะสําหรับครู จังหวัด
ปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียง 

15 ส.ค.
55 

หองประชุม 
8406 

50 57 87.50 80.90 80.20  

49. โครงการบรรยาย
ประชาธิปไตยของหนู 

28 มี.ค.
55 

หองประชุม 
8406 

30 43 87.50 81.60 100  

50. โครงการบริการวิชาการ
เผยแพรความ รูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“วัยรุนไทยสูอาเซียน” 

7 ส.ค.
55 

รร.วัดธรรม
นาวา 

50 108 93.00 81.84 100  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความรู ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

51. โครงการกิจกรรม
สงเสริมรักการอานสําหรับ
เด็กนักเรียน 

10 ม.ค.
55 

รร.วัดธรรม
นาวา 

30 42 90.30 93.22 91.80  

52. โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดสระแกว 

6-8 ส.ค.
55 

รร.ทุงกบินทร 
รร.การบินไทย 

รร.บานนํ้า
ออม 

300 302 93.99 100 83.33  

53. โครงการอบรมเทคนิค
ศิลปะสําหรับครู จังหวัด
ปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียง 

15 ส.ค.
55 

หองประชุม 
8406 

50 57 87.50 80.90 80.20  

54. โครงการบรรยาย
ประชาธิปไตยของหนู 

28 มี.ค.
55 

หองประชุม 
8406 

30 43 87.50 81.60 100  

55. โครงการบริการวิชาการ
เผยแพรความ รูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“วัยรุนไทยสูอาเซียน” 

7 ส.ค.
55 

รร.วัดธรรม
นาวา 

50 108 93.00 81.84 100  

56. โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนักศึกษา                       
วางพวงมาลา ณ               
พระบรมวงศเธอ                 
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

7 ส.ค.
55 

พระบรมวงศ
เธอรพีพัฒน

ศักดิ์  
กรมหลวง

ราชบุรีดิเรก
ฤทธ์ิ 

60 66 85.00 84.80 90.60  

57. โครงการบริการวิชาการ
ดานจิตวิทยาแกชุมชน
“สรางสรรคสรางอาชีพ” 

24 ก.พ.
55 

รร.วัดธรรม
นาวา 

30 61 90.16 86.60 90.16  

58. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและศิษย
เกา “สัมมนาจับจิตใสใจ
อนาคต” 

8 ส.ค.
55 

อาคาร 80 ป 
วไลยอลงกรณ 

100 100 77.60 86.20 87.00  

59. โครงการบริการวิชาการ 
ICT for ESL Learning 2 

29 ก.พ. 
- 

2 มี.ค.
55 

หอง ศภ.801 
อาคาร 75 ป 

30 31 76.00 88.80 90.4  

60. โครงการบริการวิชาการ
รูใชภาษา  เพื่อความ 
กาวหนาในอาชีพ 

10 ก.ค.
55 

วังนํ้าเย็น จ.
สระแกว 

20 25 92.00 89.80 87.60  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

61. โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ดวยนํ้าหมักชีวภาพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ก.ค.  
- 

ต.ค. 54 
 

ต. สวน
พริกไทย 
อ. เมือง 

จ.ปทุมธานี 

40 คน 38 คน 83.33 97.20 
 

100  

62. โครงการสงเสริม        
การส่ังสมสมรรถนะและ
ประสบการณที่พึงประสงค
ของนักศึกษาทางวิชาการ
และงานวิจัย 

12-13 
พ.ค. 55 

ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน 
จ.พระนคร 
ศรีอยุธยา 

41 42 85.79 98.16 100  

ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร 
63. โครงการอบรม เชิง
ปฏิบัติการ”ความสําคัญของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานองคการบริหารสวน
ทองถิ่น” 

24 ส.ค.
55 

โรงเรียน บุคคลทั่วไป
และนัก 
ศึกษา
จํานวน 

20 คน 85 100 75  

64. โครงการใหความรู 
การถนอมอาหารจากพืชผัก
อินทรีย (การแปรรูปอาหาร
จากผักอินทรีย) 

30 มี.ค
55 

อบต. ประชาชน 20 คน 80 100 75  

65. โครงการใหความรูถุงผา
ลดโลกรอน 
 

30 มี.ค
55 

ศูนย กทม. บุคคลทั่วไป
และนัก 
ศึกษา 

20 คน 80 100 75  

66. โครงการใหความรูปลูก
สวนผักอินทรียเพื่อแปรรูป
อาหาร 

30 มี.ค
55 

ศูนย กทม. บุคคลทั่วไป
และนัก 
ศึกษา 

20 คน 85 100 85  

ศูนยการศึกษาสระแกว 
67. โครงการสรางผลิตภัณฑ
ไวใชในครัวเรือนลดรายจาย
ตามรอยพระราชดําริ 

23 มี.ค.  
- 

 7 เม.ย.
55 

อบต.หนอง
บอน 

บุคคลทั่วไป 145 
คน 

100 100 100  

68. โครงการบริการวิชาการ
เพาะเห็ดฟางในตะกรา
อาชีพเสริมรายไดชุมชน
พอเพียง 

24 มี.ค. 
-                 

6 เม.ย. 
55 

อบต.ผานศึก บุคคลทั่วไป 148 
คน 

100 100 100  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

69. โครงการบริการวิชาการ
เกษตรพอเพียง "ราชภัฏสู
ชุมชน" 

23 มี.ค. 
-                 

6 เม.ย. 
55 

อบต.หนอง
บอน 

บุคคลทั่วไป 143 
คน 

100 100 100  

70. โครงการบริการวิชาการ
บัญชีครัวเรือนสูชุมชน
พอเพียง 

22 มี.ค. 
- 

5 เม.ย.
55 

เทศบาลทา
เกษม 

บุคคลทั่วไป 161 
คน 

100 100 100  

สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
71. โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางการทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

18 ส.ค. 
54 
 

ต. สวน
พริกไทย 
อ. เมือง 

จ.ปทุมธานี 

40 คน 47 คน 100 97.50 100  

72. โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน (รุน 1) 

15 มี.ค.
55 

 1 แหง 48 
 

100 
 

84.10 
 

100 
 

 

73. โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน (รุน 2) 

24 ส.ค.
55 

 1 แหง 62 100 85.88 100  

74. โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน  

20 มิ.ย.
55 

 100 56 
 

100 
 

93.72 
 

100 
 

 

75. โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 

21 มิ.ย.
55 

 100 56 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 

76. โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน                 
3 แหง  

22 มิ.ย. 
55 

 100 56 
 

100 91.30 
 

100 
 

 

77. โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน  

23 ส.ค.
55 

 100 47 100 87.96 100  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หมายเหตุ   การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
 ใชการประเมินแบบ 3 มิติ  
 คือ การประเมินมิติดานความรูความเขาใจ  ดานความพึงพอใจ และการนําไปใชประโยชน 
 เกณฑที่ใชประเมินตางกันตามกลุมเปาหมาย ดังน้ี     
         

มิติการประเมิน 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ 
/นิสิตนักศึกษา 

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 
 

1.  ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 
2.  ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
3.  การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65 

 

 
รายละเอียดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยแยก                

รายหนวยงานดังน้ี 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ดานทีน่ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา  
ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 
 

สอน วิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. โครงการออกแบบเว็บไซต
โปรแกรม 

  บูรณาการกับรายวิชา การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร 
(1/2555)  ของ อ.ชลียา ยางงาม 

2. โครงการอบรมการจัด
ดอกไม วันที่ 24 พ.ค. 55 

  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) 
 

3. โครงการอบรมและศึกษา
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

  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 

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

  บูรณาการกับรายวิชา หลักการมัคคุเทศก (1/2555) ของ  
ผศ.ประพันธพงษ ชิณพงษ  และ วิชา หลักการวางแผนและ
การจัดรายการนําเที่ยว (1/2555) ของ อ.จุรีรัตน หนองหวา 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ดานทีน่ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา  
ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 
 

สอน วิจัย 
5. โครงการพัฒนารายไดจาก
การใหบริการวิชาการ (CPD 
สาขาบัญชี) 

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

6. โครงสรางปรับแตงภาพ
เพื่อการโฆษณาและประชา 
สัมพันธกระตุนยอดขายตลาด 
ตลาดอิเล็กทรอนิกส 

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

7. โครงการการสราง Value 
Chain ภายในองคกร 

  บูรณาการกับรายวิชา การจัดการการขนสงทางบก (2/2555)  
ของ อ.นิศากร มะลิวัลย และ วิชา การจัดการคลังสินคา (2/2555) 
ของ อ.ปริญ เอ่ียมคง 

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

  บูรณาการกับรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (2/2555)  
ของ อ.มนสิชา  อนุกูล 

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

  บูรณาการกับรายวิชา การเงินธุรกิจ (2/2555)  
ของ อ.อุบล ไมพุม  และวิชา การวิจัยตลาด (2/2555)  
ของ อ.นฤพันธ อาชาไกรสร 

10. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การสรางรายได (ม.ค. 56) 

  บูรณาการกับรายวิชาเศรษฐศาสตรคณิตศาสตร (2/2555) 
ของ ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
11. อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิค
การเขียน วิจัยเพื่ อนําไป สู
ผลงานทางวิชาการ  
(18 - 20 ส.ค. 55) 

  บูรณาการกับรายวิชา  การวิจัยดานศิลปะการแสดง 
(1/2555) ของ ผศ.ดร.อนงลักษณ  
 
 

12. พัฒนาหองสมุดโรงเรียน
ตํารวจ ตะเวนชายแดน   
จ.สระแกว10,17,24 ส.ค. 55 

  บูรณาการกับรายวิชา การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
(1/2555) ของ อ.ปฏิยพรรณ 

13. โครงการบริการวิชาการดาน
จิตวิทยาแกชุมชน “จิตสํานึกด”ี 
(31 พ.ค. และ 1 มิ.ย.  55) 

  บูรณาการกับรายวิชา จิตวิทยาการแนะแนว (1/2555)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ดานทีน่ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา  
ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 
 

สอน วิจัย 
14. โครงการบริการ
วิชาการดานจิตวิทยาแก
ชุมชน “ผมเปน...หนุมแลว
ครับ” (20 ม.ค. 56) 

  บูรณาการกับรายวิชา การฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม 
(2/2555) ของ อ.มนฤดี  

15. โครงการบริการวิชาการ
ทางสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา เรื่อง “วัยรุนไทยสู
อาเซียน” (7 ส.ค. 55) 

  บูรณาการกับรายวิชา  ระบบเศรษฐกิจไทยและวิสาหกิจ
ชุมชน (1/2555) และบูรณาการกับรายวิชา การพัฒนาสังคม 
(1/2555) 

16. โครงการบริการวิชาการรู
ใชภาษาเพื่อความกาวหนาใน
อาชีพ (10 ก.ค. 55) 

  บูรณาการกับรายวิชา การอานการเขียนเชิงธุรกิจ (2/2555) 

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

  บูรณาการกับรายวิชา การฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม  
(2/2555) ของ  อ.ศิริวรรณ 

18. โครงการวิเคราะห
โครงการผูเขารับการอบรม
และศึกษาดูงานที่ศูนยภูมิ
รักษธรรมชาติ  จ.นครนายก   
(11-13, 25 - 27 ม.ค. 56) 

  บูรณาการกับรายวิชา  การบริหารโครงการดานสารสนเทศ 
(2/2555) 

19. โครงการศึกษาพฤติกรรม
สารสนเทศของกลุมบุคลที่
เขาศึกษาดูงานและเขารับ
การอบรมที่ศูนยภูมิรักษ
ธรรมชาติ จ.นครนายก
(9,23,31 ม.ค.56,7 ก.พ.56) 

  บูรณาการกับรายวิชา พฤติกรรมของผูใชและความตองการ
สารสนเทศ (2/2555) 

  บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมสารสนเทศของกลุม
บุคคลที่เขาศึกษาดูงานและฝกอบรมที่ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ  
จ.นครนายก” 
(เผยแพรชวงเดือน พ.ค.56) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
20. โครงการไอทีสูชุมชน 
(16 - 17 ก.ค. 55) 

  (1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ 
1/2555  (2) วิชาเทคโนโลยีเวบ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

21. โครงการสงเสริมความรูทาง 
เคมีสูวิถีไทยตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (20 - 21 ส.ค. 55) 

  บูรณาการกับรายวิชา วิชาเคมีพื้นฐาน  ภาคการศึกษา 
1/2555 

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

  วิชาอาหารไทย ภาคการศึกษา 1/2555 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ดานทีน่ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา  
ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 
 

สอน วิจัย 
23. การอบรม “การสงเสริม
พัฒนาพืชสมุนไพรสูชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ” 

  บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง “การศึกษาองคประกอบทางเคมี
พิษก่ึงเฉียบพลันและพิษเฉียบพลันของสารสกัดแปะตําปงที่มี
ฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดของหนูที่เปนเบาหวาน  (ม.ค. 56) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
24. โครงการใชประโยชนจาก
ดอกกุหลาบและดอกไมอ่ืน 
(มิ.ย. 55) 

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

25. โครงการปลูกพืชโดยไมใช
ดิน (ก.ค. 55) 

  บูรณาการกับรายวิชา หลักพืชศาสตร (1/2555)  
ของ ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา  

26. โครงการปลูกกระถิน 
สําหรับใชเปนพืชสวน (มี.ค. 55) 

  บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการใหผลผลิต 
ชีวมวลของกระถินสายพันธุตางๆเพื่อใชเปนแหลงพลังงาน           
ชีวมวล (พ.ค. 56) ของ อ.ดร.กรรณิกา เรงศิริกุล 

27. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร (การทําบะหม่ี) 
(20 ก.พ. 53) 

  บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมอินนูลินที่มีตอคุณภาพ
ขนมปงแซนดวิช (ก.พ.56)  อ.ดร.กันภา สุขล้ิม 

28. โครงการรณรงคปองกันโรค
พิษสุนัขบา (25 ก.พ. 55) 

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

คณะครุศาสตร 
29. โครงการอบรมปฏิบัติ 
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู
ศิษยเกา ครูพี่เล้ียง และครูใน
เครือขายปฐมวัย ดําเนินการ
วันที่ 27 ก.ค. 55 ชั้น 8 
อาคารศูนยภาษา 

  บูรณาการกับรายวิชา วิชาวิจัยในชั้นเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
(1/2555) ของ อ.วิลินดา 

30. โครงการคายภาษา 
อังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 
ดําเนินการวันที่ 14 - 15  
ก.ค. 55  ณ เคียงทะเลรีสอรท   

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

31. โครงการจัดคายวิทยา 
ศาสตรเพื่อการเรียนรู 
ดําเนินการวันที่ 27 ก.ค. 55 
ณ โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 
จ.เพชรบุรี 

  บูรณาการกับรายวิชาวิชาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
(1/2555) ของ อ.ดร.ศักดิ์  อ.ฐาปนา และ อ.ธัญวรัตน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ดานทีน่ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา  
ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 
 

สอน วิจัย 
32. โครงการเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษโดยการเลา
นิทานดําเนินการ วันที่  
28 - 29 มิ.ย. 55 ณ อาคาร
ศูนยภาษา 

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

33. โครงการ School for 
innovative Learning : 
Using ICT in Mathematics                   
ดําเนินการวันที่ 20 ธ.ค. 55 
ณ หองราชนครินทรฯ 

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

34. โครงการพัฒนาทักษะ
การแกปญหาทางคณิต 
ศาสตร โดยใชกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา ผาน
การจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร 

  บูรณาการกับรายวิชา สัมมนาคณิตศาสตรสําหรับครู
คณิตศาสตร (2/2555) 

  บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
คาคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการแกปญญาของโพลยา  
ของนักศึกษาครู  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
35. โครงการอบรมความรู
เบื้องตนเก่ียวกับเซรามิกส 
(23 พ.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 

36. โครงการฝกอบรมพัฒนา
ความรูทางดานออกแบบ
บรรจุภัณฑขาวใหกับชุมชน
สวนพริกไทย (28 มี.ค. 55) 

  วิชาการออกแบบกราฟกเบื้องตน (2/2555)   
ของ อ.วิศวรรธน พัชรวิชญ  

37. โครงการบริการวิชาการ
การซอมบํารุงเครื่องยนต
การเกษตร (23 มี.ค. 55) 

  วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2  (2/2555)  
ของ ผศ.กฤษฎางค ศุกระมูล 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ดานทีน่ําความรู/
ประสบการณ/
ประเด็นปญหา  
ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 
 

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

  บูรณาการกับรายวิชา “สัมมนาการจัดการองคการ 
และทรัพยากรมนุษยขั้นสูง” (3/2555) 
ของ อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ  

39. โครงการอบรมการเตรียม 
ความพรอมกอนขึ้นเครื่องบิน 
(มี.ค. 56) 

  บูรณาการกับรายวิชา “การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน” 
(2/2555) ของ อ.ณัฐกานต ตั้งวนาไพร 

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

  บูรณาการกับรายวิชา “ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(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.   มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ                
ดูแลรับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการ แกบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานตางๆ             
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.   มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการแกสังคม 
3.   มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองตามความตองการพัฒนา               

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
4.   มหาวิทยาลัยมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ 1 แหลง 

คือ  ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

5.   มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
6.   มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการใหกับคณะ 
7.   มหาวิทยาลัยมีการจัดฝกอบรมและจดัทําโครงการดานบริการวิชาการ โดยมีสํานักสงเสริม

การเรียนรูและบรกิารวิชาการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินงานรวมกับ
คณะ ศูนย และสํานักตางๆ 

8.   มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
แบบ 3 มิติ  คือ ประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช อยูในระดับดีมาก 

9.   มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการใหบริการทางวิชาการ 
10.  มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

11. มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการ
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ 

12.   มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ 
เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําคูมือการใหบริการวิชาการ 
  
ขอเสนอแนะ 

1.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะทุกคณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยเนนการสราง
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 

2.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหคณะจัดหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของ
คณะใหมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคณะอีกทางหน่ึง 

3.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารยไดดําเนินงานบริการวิชาการที่บูรณาการ                        
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

4.  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมบริการวิชาการไดกวางขวางย่ิงข้ึน 
5.  มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการ 

 

มิติที่ 4  ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญตอการบูรณาการ   

กับการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม และการทองเที่ยว ที่สําคัญดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรมในการดําเนินงาน และประสานการทํางานกับหนวยงาน

ตางๆ 
2. การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและ                

การทองเที่ยว ดังน้ี 

โครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตร 
1. โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน  การจัดการเรียนรูศิษยเกา  

ครูพี่เลี้ยง  และครูในเครือขายปฐมวัย 
2. โครงการขายภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาทักษะ 
3. โครงการจัดคายวิทยาศาสตรเพือ่การเรียนรู 
4. โครงการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยการเลานิทาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5. โครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม บรูณาการกับรายวิชาการตลาดของอาหาร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. โครงการแสดงผลงานเครื่องปนดินเผาเจาฟาวไลยอลงกรณ ครั้งที่ 2 บูรณาการกับรายวิชา                  

การเตาและการเผาเซรามิกส 
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โครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
7. โครงการดนตรีรวมสมัยบูรณาการกับรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ของหลักสูตรดนตรี 
8. โครงการพัฒนาบุคลกิภาพและมารยาทไทยบูรณาการกับรายวิชาวาทศิลปการแสดง  

ของหลักสูตรศิลปะการแสดง   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
9. รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร รหสัวิชา 4513801 โดยการใช

ใบตองและดอกไมตามฤดูกาลมาประดิษฐบายศรสีําหรับประเพณีนิยมและโอกาสพเิศษตางๆ 
10. รายวิชาจัดเลี้ยงในโอกาสตางๆ รหสัวิชา 4514302 และ รายวิชาขนมไทย รหสัวิชา 4513202  

โดยนักศึกษาของหลักสูตร คหกรรมศาสตรแตละช้ันปรับผิดชอบการทําอาหารคาว - หวาน          
ใสบาตรตอนเชา ถวายแดพระภิกษุสงฆ 

11. รายวิชาเครื่องหอมและของชํารวย รหัสวิชา 4554402  เพิ่มทักษะการประดิษฐของชํารวยจาก
เครื่องหอมไทยจากภูมปิญญาไทย 

คณะวิทยาการจัดการ 
12. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนแมนํ้าทาจีนบูรณาการกับรายวิชาจริยธรรมทางธุรกจิ 
13. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดคลองสวนรอยป จังหวัดสมุทรปราการและตลาด

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี บรูณาการกับรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

โครงการการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. โครงการรวมพลคนพอเพียง  ครั้งที่  2  “ตามรอยพออยางพอเพียง” 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. โครงการอบรมความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับเซรามิกส 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับครู  จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียง ของหลักสูตร

ทัศนศิลป 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. โครงการสงเสรมิผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง บรูณาการกบัรายวิชา

อาหารเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
5. โครงการสงเสรมิแพทยทางเลือกดานสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการ 

กับรายวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการผอนคลายกลามเน้ือ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรงุเครือ่งหอมนํ้าอบไทย  บูรณาการกับรายวิชาเครื่องหอม 

กับของชํารวย 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
7. โครงการบําบัดนํ้าเสียดวยนํ้าหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงที่ชุมชนตําบล                   

สวนพริกไทย  บรูณาการกบัวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
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โครงการการบูรณาการกับการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1. งานวิจัยเรื่องการศึกษาองคประกอบทางเคมีพิษกึ่งเฉียบพลนัและพิษเฉียบพลันของสารสกัด

แปะตําปงทีมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดของหนูทีเ่ปนเบาหวาน 
 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่สอดคลองกับแผนงาน  และดําเนินการ
อยางตอเน่ืองรวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณชน เชน  วันสําคัญตามประเพณีตางๆ การแสดงผลงาน                           
ในนิทรรศการ  Art  freestyle  by  Clubnapralan  การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย 

ทั้งน้ีกิจกรรมและการดําเนินการสํานักศิลปวัฒนธรรมสงเสริมใหหนวยงานตางๆ 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 ช้ัน 1 อาคาร 100 ป    

3)   โครงการวันเจาฟาวไลยอลงกรณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2555  ดานหนาอนุสาวรียสมเด็จ             
เจาฟาวไลยอลงกรณ 

4)   โครงการจดัทําจุลสารสํานักศิลปวัฒนธรรม  พฤศจิกายน 2555 - สิงหาคม 2556 
5)   โครงการจัดทําเว็บไซดสํานักศิลปวัฒนธรรม  พฤศจิกายน 2555 - สิงหาคม 2556 
 

จุดเดน 
1.  มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
2.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญตอ                   

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.  มหาวิทยาลัยควรมีการสรางและพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถ

เผยแพร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหนวยงานอื่นในประเทศ และทั้งกลุมประเทศอาเซียนและ
ประเทศอื่นๆ 

3.  วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะควรจะตองเนนเหมือน ๆ กัน คือวัฒนธรรม                 
การเรียนรู วัฒนธรรมการรูจักพัฒนาศักยภาพของตนเองและวัฒนธรรมของคนดี (คุณธรรมจริยธรรม) 

4.  มหาวิทยาลัยควรสรางสารสนเทศทางประวัติศาสตร ภายใตโครงการวันเจาฟาวไลยอลงกรณ 
5.  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 
มิติที่ 5  ดานการบริหารจัดการและงบประมาณ 

ดานการบริหารจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มกีารดําเนินงานในการบรหิาร

จัดการองคกร ประกอบดวย 
1.   การบริหารดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารจัดการดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดังน้ี 
1) มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการบริหารจัดการดานนโยบายอยางเปนระบบ

มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) รวมกําหนดนโยบายเพื่อให
มีการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

2) มหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการระเบียบ ขอบังคับซึ่งแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
และมีการดําเนินการวิเคราะหและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันใหมีความทันสมัยและสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงตามกฎหมาย 

3) มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบลงสูระดับคณะในการบริหาร
จัดการตามลําดับข้ันตอนขอบเขตหนาที่รับผิดชอบโดยการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ภายใตขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

4) มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิและระบบบริหาร
คุณภาพ 

5) มหาวิทยาลัยมีการทบทวนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการทํางาน
ใหสอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตรตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมของ                   
ทุกภาคสวน 

2.   การบริหารดานทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อาคารสถานท่ี 

การบริหารดานทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยไดมีการนําระบบ
เทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินงาน ไดแก ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน               
โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิ ติ ระบบน้ีชวยอํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการ                
ดําเนินงาน ทําใหการเบิกจายงบประมาณมีความสะดวกและทันเวลา  เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
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มหาวิทยาลัยจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีและทรัพยสินประจําปของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลในการ                 
ตัดสินใจในการใชจายทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

มหาวิทยาลัยมีระบบเครือขายอินเทอร เ น็ตและระบบเทคโนโล ยีสารสนเทศ                       
เพื่อการสื่อสารที่ทันสมัยหลายทางอยางทั่วถึง เช่ือมโยงระหวางหนวยงานภายในองคกรและเช่ือมโยง
กับองคกรภายนอก  มีการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและระบบสารสนเทศทุกหนวยงาน ทําใหนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอนัเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน             
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน ระบบจัดการช้ันเรียน (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 
พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ เปนตน  นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยไดดําเนินจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรประจําหองเรียนและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตไรสายใหครอบคลุมทุกอาคารในมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บขอมูลสถิติที่สามารถ                 
ใชประกอบการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบเครือขาย ระบบ
สารสนเทศ และ Web 2.0 อยางตอเน่ือง 

 อาคารสถานที่ โครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอม มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงาน
ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศนใหมีความสวยงาม สะดวกสบาย และมีความพรอม                              
เพื่อรองรับการเรียนการสอน การใหบริการแกนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

3.   การบริหารดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย        
และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารจัดการดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร ดังน้ี 

1) มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

2) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และจัด
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 

3) มหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 4 G VRU คือ การมีสุนทรียดาน                
ภูมิทัศน จัดการพลังงานสิ่งแวดลอมเหมาะสม บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศาสตร                   
สรางเครือขายตอเช่ือมสูสากล และสรางทุนทางปญญา เพิ่มปรัชญาแกสังคม 

4) มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการใหความรูในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพและรณรงค               
สรางแรงจูงใจและกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในทุกระดับและทุกหนวยงาน 
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5) มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรใหมีการเรียนรูจากการปฏิบัติการจัดการความรูในเรื่อง
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จัดใหมีเครือขายการประกัน
คุณภาพ 

6) มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร ไดแก โครงการอบรม
สัมมนาวิชาการและวิชาชีพ โครงการสงเสรมิสวัสดิการ โครงการจัดการความรู โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานเปนทีม 

7) สนับสนุนจัดสงอาจารยประจําไปฝกอบรมและสัมมนา ประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศ และตางประเทศ 

 
ดานการบริหารจัดการงบประมาณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2555 

จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 261,876,500 บาท งบประมาณรายได  361,000,000 บาท                  
รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานบริหารจัดการทั้งสิ้น 622,876,500 บาท  

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงานในระดับคณะ หนวยงานตางๆ เพื่อใช
ในการดําเนินการภารกิจของหนวยงาน โดยไดจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1   สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบั ติงานตามภารกิจ                
เชิงบูรณาการ  มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 33 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับ           
การดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 44,661,000 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 2   เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบณัฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ประเทศและประชาคมอาเซียน มีโครงการหลักที่อยู
ภายใตยุทธศาสตร จํานวน 125 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 
145,360,900 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการบริการ
วิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 57 โครงการ งบประมาณ
จัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 56,582,200 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน               
130 โครงการ งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 290,272,400 บาท 

 
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนก

ตามยุทธศาสตรไดดังน้ี 
ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ   

มหาวิทยาลัยไดสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกในการสรางเครือขายและแสวงหา
พันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได
กําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 33 โครงการ 12 ตัวบงช้ี และจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 44,661,000 บาท ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 2.6  
 



81 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
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ตารางท่ี 2.6  สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การดําเนินการ 
จํานวน

โครงการหลัก 
จํานวนตัว

บงชี้ 
จํานวนงบประมาณ 

จํานวนโครงการ ตัวบงช้ี และงบประมาณ 33 12 44,661,000.00 
ผลบรรลโุครงการ /ตัวบงช้ี/งบประมาณ 32 11 32,580,871.19 
รอยละความสําเร็จตามตัวบงช้ี/ 
การใชงบประมาณ 

91.67 72.95 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการตาม

ยุทธศาสตร จํานวน 33 โครงการ 12 ตัวบงช้ี บรรลุ 32 โครงการ 11 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 91.67                      
โดยใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 32,580,871.19 บาท คิดเปนรอยละ 72.95 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยไดเพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 125 โครงการ  
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 145,360,900 บาท  ผลการดําเนินงาน
ตามตารางที่ 2.7  
 
ตารางท่ี 2.7  สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การดําเนินการ 
จํานวน

โครงการหลัก 
จํานวนตัวบงชี้ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการ ตัวบงช้ี และงบประมาณ 125 13 145,360,900.00 
ผลบรรลโุครงการ /ตัวบงช้ี/งบประมาณ 119 10 126,574,272.00 
รอยละความสําเร็จตามตัวบงช้ี/ 
การใชงบประมาณ 

76.92 87.08 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการตาม

ยุทธศาสตร โดยกําหนดโครงการในการดําเนินงาน 125 โครงการ 13 ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน
โครงการบรรล ุ119 โครงการ บรรลุ 10 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 76.92  ใชงบประมาณในการดําเนินงาน
ทั้งสิ้น จํานวน  126,574,272 บาท คิดเปนรอยละ 87.08 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการบริการวิชาการ               
แกชุมชนและทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยไดพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการบริการวิชาการ
แกชุมชนและทองถ่ิน ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน 
จํานวน 57 โครงการ  จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 56,582,200 บาท  
ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 2.8  
 
ตารางท่ี 2.8  สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การดําเนินการ 
จํานวน

โครงการหลัก 
จํานวนตัว

บงชี้ 
จํานวนงบประมาณ 

จํานวนโครงการ ตัวบงช้ี และงบประมาณ 57 13 56,582,200.00 
ผลบรรลโุครงการ /ตัวบงช้ี/งบประมาณ 53 9 43,190,791.71 
รอยละความสําเร็จตามตัวบงช้ี/การใช
งบประมาณ 

64.28 76.33 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการ              

ตามยุทธศาสตร  โดยกําหนดโครงการในการดําเนินงาน 57 โครงการ 13 ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน
บรรลุ 53 โครงการ บรรลุ 9 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 64.28 ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 
จํานวน 43,190,791.71 บาท คิดเปนรอยละ 76.33 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงท่ีมีการบริหารจัดการตามหลัก               
ธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มหาวิทยาลัยไดพัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนด
โครงการในการดําเนินงาน จํานวน  130 โครงการ ตัวบงช้ีจํานวน 29 ตัวบงช้ี และจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 290,272,400 บาท ผลการดําเนินงาน ตามตารางที่ 2.9  

 
ตารางท่ี 2.9  สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การดําเนินการ 
จํานวนโครงการ

หลัก 
จํานวนตัว

บงชี้ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการ ตัวบงช้ี และงบประมาณ 130 29 290,272,400.00 
ผลบรรลโุครงการ /ตัวบงช้ี/งบประมาณ 128 26 239,860,424.12 
รอยละความสําเร็จตามตัวบงช้ี/ 
การใชงบประมาณ 

94.38 82.63 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการ                     
ตามยุทธศาสตร  โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน 130 โครงการ  จํานวน 29 ตัวบงช้ี                          
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 128 โครงการ บรรลุ 26 ตัวบงช้ี 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 ตัวบงช้ี  ผลการดําเนินงานบรรลุ 332 โครงการ บรรลุตัวบงช้ี 56 ตัวบงช้ี ทั้งน้ี 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 ซึ่งเปนผลมาจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยประสบกับอุทกภัยที่รุนแรง 
กอใหเกิดความเสียหายเปนวงกวางและมีผลกระทบตอการเรียนการสอน และการดําเนินงานสวนอื่นๆ 
ทําใหมหาวิทยาลัยตองเรง ดําเนินการในการบริหารงบประมาณเพื่อเรงฟนฟูมหาวิทยาลัย                          
โดยไดใชงบประมาณทั้งในสวนของเงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน   
 
ตารางท่ี 2.10  สรุปผลการประเมินผลดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบรหิารจัดการงบประมาณ 
เปรียบเทียบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายการ 
ประเด็น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ประเด็น 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ประเด็น 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ประเด็น 

ยุทธศาสตรที่ 4 
รวม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่จัดสรร 44,661,000.00 145,360,900.00 56,582,200.00 290,272,400.00 536,876,500.00 
งบประมาณที่เบิก 32,580,871.19 126,574,272.63 43,190,761.71 239,860,424.12 442,203,359.65 
รอยละการใช 
งบประมาณ 

72.95 87.08 76.33 82.63 82.37 

รอยละที่ใชต่ํากวางบ 27.05 12.92 23.67 17.37 17.63 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่จัดสรร 236,792,382 10,940,000 39,277,100.00 181,991,100.00 469,000,582.00 
งบประมาณที่เบิก 63,619,423.1 6,343,920.24 25,125,579.35 231,965,890.84 327,054,813.53 
รอยละการใช 
งบประมาณ 

26.86 57.98 63.97 127.46 
ใชเกินงบประมาณ 

69.73 

รอยละที่ใชต่ํากวางบ 73.14 42.02 36.03   30.27 

 
จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการบริหารจัดการ         
ทั้งองคกรอยางเขมแข็งทั้งในดานการการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ          
และขอบังคับอยางเครงครัด และมีการกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนระบบ              
และมีความเหมาะสม  

2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิ โดยใหทุกหนวยงานดําเนินงานดานโครงการ/
กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2555  
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3. มีการทบทวนประสิทธิผลของแผนการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานผลการประเมิน            
แผนกลยุทธตามตัวบงช้ี 2553 - 2556 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชา 

4. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ 
เห็นไดจากทุกคณะวิชามีผลคาคะแนนการประเมิน SAR พัฒนาข้ึนจากป 2554 

5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ ไดมีการปรับปรุงการกระจาย
งบประมาณตามยุทธศาสตรอยางเหมาะสมและมีการรายงานรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเพิ่มข้ึนจากป 2553 อยางชัดเจน และคณะวิชา
โดยรวมรอยละความสําเร็จเพิ่มสูงข้ึนจากป 2554 และมีการใชงบประมาณตํ่ากวางบประมาณโดยรวม
ลดลงจากป 2554 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะหและดําเนินการในเชิงรุกเพื่อแกไขปญหารายไดที่ไมเปนไปตาม
เปาหมาย โดยเฉพาะในคณะที่มีจํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเน่ือง  

2. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธตามตัวบงช้ี 2553 - 2556 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เสนอใหมีการปรับปรุงดังน้ี 

2.1. ใหมีการจัดทํารายงานผลสําเร็จของตัวช้ีวัด (KPIs) ทั้ง 12 ตัวตามเปาประสงค                 
ทั้ง 3 ดาน จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยตองมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวช้ีวัดทั้ง 12 ตัวน้ี           
อยางตอเน่ือง และรายงานผลใหกับสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2.2. การเบิกใชงบประมาณอยูในระดับเพียงรอยละ 83 ใหวิเคราะหหาสาเหตุที่ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และใชงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายและรายงานตอผูบริหาร 

3. ควรเพิ่มการบริหารจัดการเชิงรุก โดยเนนการประชาสัมพันธใหมากข้ึน เพื่อให
มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักของสังคม และควรมีการปรับปรุงปายช่ือมหาวิทยาลัยใหเห็นชัดเจนย่ิงข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความสําคัญเรื่องคาตอบแทน สวัสดิการ ของบุคลากรและอาจารย 
5. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมีความสะอาดอยางตอเน่ือง เพิ่มพื้นที่พักผอน 

เลนกีฬา ทํางาน ใหกับนักศึกษาและสรางบรรยากาศการเปนมหาวิทยาลัยใหเพิ่มข้ึน ปรับปรุงดูแล              
ดานแสงสวางบริเวณถนนในมหาวิทยาลัย 
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มิติที่ 6 ดานการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.  2547   ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู      
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง มหาวิทยาลัยมีผลงานในการพัฒนาครู  ดังน้ี 

6.1   การจัดทําโครงการตางๆ รายละเอียดแยกตามคณะดังน้ี 

คณะครุศาสตร 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน  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. โครงการพัฒนาและสรางแหลงการเรียนรูการบรูณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการ

เรียนรูสูกลุมสาระ  วันที่  30 พฤษภาคม 2555  หองประชุมราชนครินทร  อาคาร 100 ป 
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในกลุมวิชาสาระ  วันที ่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. โครงการอบรมการข้ึนรูปเซรามิกสดวยมือเบื้องตน  วันที่  25  สิงหาคม 2555   

ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10. โครงการอบรมเทคนิคการทําเดคูพาจ  (Decoupage) เบื้องตนเพื่อการตกแตงผลิตภัณฑ 

สําหรับครู  วันที ่25  สิงหาคม 2555  ณ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่การทําผลงานทางวิชาการ  

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. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่ 2 - 3 เมษายน 2555  หองประชุม โรงเรียนวัดราษฎรศริทธาราม  อบต.บึงคําพรอย                
และศูนยใหการศึกษานานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุร ี
 

17. โครงการอบรมและฝกปฏิบัติการจัดดอกไม  วันที่ 23 มีนาคม 2555  หองประชุมช้ัน 4  
อาคารนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
 

18. โครงการอบรมและฝกปฏิบัติศิลปะการตกแตงผาบนโตะ วันที่ 27 มนีาคม 2555 หอง 1406 
อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ 
 

19. โครงการอบรมผูนําเพือ่งานนันทนาการ วันที่ 28 มีนาคม 2555  หองประชุมอเนกประสงค 
โรงเรียนหอวัง จ.ปทุมธานี 

20. โครงการพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 30 เมษายน 2555  โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 
21. โครงการพัฒนาครู (ศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ)  วันที่  2, 4 เมษายน 2555  

โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุร ี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
22. โครงการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาไทยสูโครงงานวิทยาศาสตรสําหรบันักเรียน  วันที่ 18 - 19 

สิงหาคม 2555  ศูนยวิทยาศาสตร 
 

23. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริการทางดานชีววิทยา ครั้งที่ 3  
วันที่ 25 - 28 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Administrator  วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555   
หอง IT 603  อาคาร 75 ป 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
25. โครงการอบรมเทคนิคการสอนและผลิตสื่อกาเรียนการสอนรวมทั้งการพฒันาสมรรถนะ                

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 
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยคณะจัดอบรมหรือสงอาจารยเขาอบรมในโครงการ             
ตางๆ ที่จัดโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อใหอาจารยผูสอนไดรับความรูความเขาใจ                    
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2)  การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุน หลากหลาย ที่จะตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง มีการคนควา มีการทําโครงการ 

3)  การประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน            
และอิงพัฒนาการของผูเรียน  และปรับปรุงวิธีการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 

 
จุดเดน 

1. คณะทุกคณะและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดจัดทําโครงการดานการพัฒนาครู               
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 26 โครงการ 

2. มีการติดตามประเมินผลทุกโครงการ 
3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย โดยการเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาชวยพัฒนาอาจารย เชน การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน               
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง เปนตน 

4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยได ศึกษาตอระดับปริญญาเอกและทําผลงาน                     
ทางวิชาการอยางตอเน่ือง และใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่กําหนด 
 
ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึนและตําแหนงทางวิชาการใกลเคียง             
กับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 
3. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานอยางเขมขนใหบุคลากรของ

คณะและหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยใหสามารถอาน เขียน พูด ในระดับดี 
4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมอาจารยและบุคลากรดานการศึกษาตอและการไปตางประเทศ

เพิ่มเติม 

 
มิติที ่7  ดานการสบืสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   ตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  รวมถึงประชาชนใหมีจิตสํานึก  มุงมั่นในการ
ทําหนาที่และมีพฤติกรรมในการทํางานที่ยึดมั่นในประโยชนของชาติและความถูกตองเปนธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต  ดังน้ัน มหาวิทยาลัย  ไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรู เพื่อการพัฒนาตาม                  
แนวพระราชดําริ  มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก 
ขาราชการ  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในโอกาสตางๆ  มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการ
พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ   นอกจากน้ียังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนา
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คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสืบสานโครงการอันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ                     
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายเปนราชสักการะ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล              
อดุลยเดชมหาราช      

ในการดําเนินงานโครงการสืบสานโครงการอันเ น่ืองมาจากแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยน้ัน สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการวิชาการ  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับคณะและศูนย ไดแก     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร                    
และศูนยสระแกว  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรวม 16 โครงการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.11  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 394,965 บาท ใหกับ
กลุมเปาหมายตางๆ ไดแก นักศึกษา ประชาชน ขาราชการ บุคลากร กลุมเกษตรกร และประชาชน    
รวมทั้งสิ้น 1,035 คน เพื่อใหกลุมเปาหมายเหลาน้ีไดพัฒนาความรู รูจักการแกปญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินงานโครงการสืบสานโครงการ                  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริน้ัน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังน้ี  

1.   นอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร                
ในทุกภาคสวนภายในองคกร โดยสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนา
หนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมและกระตุนใหทุกหนวยงานจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดํารงชีวิต  ซึ่งทุกคณะไดสงโครงการเขารวม 
ไดแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทําโครงการนํ้าสมควันไมมาใชในหนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จัดทําโครงการกลองขาวนอยชวยโลกเพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม คณะมนุษยศาสตร             
และสั งคมศาสตร  และคณะครุศาสตรจัดทําโครงการนํานํ้าหมักชีวภาพมาใชในหนวยงาน                                
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดโครงการสรางอาชีพเสริมดานการเกษตร (การเพาะเห็ด) และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการจัดทําโครงการกระดาษ 3 R  เพื่อใชในการบริหารจัดการการใชกระดาษภายใน
วิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

2. โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการทั้งสิ้น 16 โครงการ ในจํานวนน้ีเปนโครงการที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน                
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ  คิดเปนรอยละ 50 ของโครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริทั้งหมด 

3. มีการจัดรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                   
และสอดคลองกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 7 รายวิชา ไดแก 
วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จัดใหกับนักศึกษาทุกคน เพื่อสราง
จิตสํานึก เรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และปลูกฝงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  รายวิชาสัมมนาการจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง (ปริญญาเอก) 
รายวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ปริญญาโท) รายวิชาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ (ปริญญาตรี) 
รายวิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปญญาของแผนดิน (ปริญญาตรี) และรายวิชาการปรัชญา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน (ปริญญาตรี) 
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4. มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดต้ังศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 1 ศูนย ซึ่งมีสถานียอย 9 สถานี ไดแกสถานีนํ้าหมักชีวภาพ  สถานีผลิตภัณฑ
ในครัวเรือน  สถานีธนาคารตนไม สถานีแปรรูปสมุนไพร สถานีเห็ด สถานีดิน สถานีปุย สถานีขยะ                  
และแกสชีวภาพและสถานีไบโอดีเซล  เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกอบรมใหกับบุคลากร นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพสูชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ใหกับกลุมแมบานตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนชุมชนตนแบบ 

6. มีการผลิตผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือน เชน นํ้ายาเอนกประสงค นํ้ายาลางจาน แชมพู 
สบูกอน สบูเหลว และนํ้ายาซักผา เพื่อใชในหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจายของมหาวิทยาลัย  และเพื่อจําหนายใหกับบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3  มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช
ประโยชน ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขาอบรมมีความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องที่อบรมอยูในระดับดีมาก  
คิดเปนคะแนนรอยละ 94.10 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในดานกระบวนการ  
ข้ันตอนการใหบริการ  เจาหนาที่ผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการ
ใหบริการในระดับดีมาก  คิดเปนคะแนนรอยละ 90.04 ดานการประเมินผลการนําไปใชพบวา                   
ทุกโครงการตามแนวพระราชดําริมีการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  คิดเปนคะแนนรอยละ 85.12 
 
ตารางท่ี 2.11  รายช่ือโครงการ/กิจกรรม สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  16 โครงการ 

ช่ือโครงการ 
วันที่

ดําเนินการ 
สถานที่ 

กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ สรุปความ 

สําเร็จของ
โครงการ ความรู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไปใช 

1. โครงการพัฒนาและ
สรางแหลงเรียนรู 
การบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนรูตามกลุม
สาระ 

30 พ.ค. 55 หองประชุม
ราช

นครินทร 

100 คน 170 86.60 91.76 89.80 สําเร็จ 
 

2. โครงการตามแนว
พระราชดําริ : โครงการ
หญาแฝก 
 

17 ก.ค. 55 โรงเรียน”
สุทธา

ประมุข”    
จ.อยุธยา 

บุคคล
ท่ัวไป  
10 คน 

53 100 83.02 100 สําเร็จ 
 
 

3.โครงการรวมพลคน
พอเพียง คร้ังท่ี 2 “ตาม
รอยพออยางพอเพียง”  

10 - 11 
มี.ค. 55 

มหา 
วิทยาลัย           

บุคคล
ท่ัวไป 

100 คน 

243 คน 83.60 83.60 84.8 สําเร็จ 

 
  



90 

 

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

ตารางท่ี 2.11  (ตอ)  

ช่ือโครงการ 
วันที่

ดําเนินการ 
สถานที่ 

กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ สรุปความ 

สําเร็จของ
โครงการ ความรู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไปใช 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเคร่ืองยนตเล็ก
สําหรับเกษตร  

23 ม.ีค. 55 หมูท่ี 6 ต.
หวยทราย  
อ.หนองแค 
จ.สระบุรี 

ชุมชน 
50 คน 

50 คน 94.00 78.86 74.00 สําเร็จ 
 

5. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

29 - 30  
มี.ค. 55 

อบต.บึงคํา
พรอย และ
ศึกษาดูงาน 
ศูนยศึกษาฯ 
เขาหินซอน  
จ.ฉะเชงิเทรา 

60 60 คน 87.50 81.60 100 สําเร็จ 
 

6.โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑสมุนไพร 
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 เม.ย. 55 สํานักงาน
องคการ

บริหารสวน
ตําบลชีน้ํา

ราย 

ชุมชน
ตําบล  

ชีน้ําราย 

40 คน 100 100 72.5 สําเร็จ 

7. โครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัด
สระแกว 
 
 
 

 รร.ทุง
กบินทร 

รร.การบิน
ไทย 

รร.บานน้ํา
ออม 

300 302 คน 93.99 100 83.33 ผานเกณฑ
ท่ีกําหนด 

8. โครงการสงเสริมแพทย
ทางเลือกดานพืชสมุนไพร
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 เม.ย. 55 สํานักงาน
องคการ

บริหารสวน
ตําบลชีน้ํา

ราย 

ชุมชน
ตําบล  

ชีน้ําราย 

30 คน 100 100 66.66 สําเร็จ 

9. โครงการบําบัดน้ําเสีย
ดวยน้ําหมักชีวภาพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.ค. - ต.ค. 
54 
 

ต. สวน
พริกไทย 
อ. เมือง 

จ.ปทุมธาน ี

40 คน 38 คน 83.33 97.20 100 สําเร็จ 

10. โครงการอบรมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

26 - 27 
เม.ย. 55 

รร. ตชด. 30 คน 32 คน 82.63 86.00 80.52 สําเร็จ 

11. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเคร่ืองยนตเล็ก
สําหรับเกษตร 

23 ม.ีค. 55 หมู 6 
ต.หวยทราย 
จ.สระบุรี 

50 คน 50 คน 94.00 78.86 74.00 สําเร็จ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.11  (ตอ)  

ช่ือโครงการ 
วันที่

ดําเนินการ 
สถานที่ 

กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ สรุปความ 

สําเร็จของ
โครงการ ความรู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไปใช 

12.-16. โครงการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางการ
ดําเนินชีวิต 5 รุน 

22 ก.พ. 55 มหา 
วิทยาลัย 

200 คน 57 คน 100 87.61 87.29 สําเร็จ 

8 มี.ค. 55 มหา 
วิทยาลัย 

42 คน 100 95.23 80.57 สําเร็จ 

14 ม.ีค. 55 มหา 
วิทยาลัย 

32 คน 100 90.00 86.57 สําเร็จ 

21 ม.ีค. 55 มหา 
วิทยาลัย 

48 คน 100 89.45 81.90 สําเร็จ 

27 ม.ีค. 55 อบต.สวน
พริกไทย 

47 คน 100 97.50 100 สําเร็จ 

รวม   720 คน 1,035 94.10 90.04 85.12 สําเร็จ 
 

หมายเหตุ   การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  
               ใชการประเมินแบบ 3 มิติ 
               คือ การประเมินมิติดานความรูความเขาใจ  ดานความพึงพอใจ และ การนําไปใชประโยชน 
                เกณฑที่ใชประเมินตางกันตามกลุมเปาหมาย ดังน้ี                

มิติการประเมิน 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ 
/นิสิตนักศึกษา 

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 
 

1  ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 
2  ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
3  การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65 

 

จากการที่คณะตางๆ ไดมีสวนรวมในการสงโครงการเขาประกวดน้ัน ทําใหสามารถนํามาใชใน
การบริหารและพัฒนา โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับองคกร ซึ่งเนน
กระบวนการการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ต้ังแตผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ คณะกรรมการ
นักศึกษา เพื่อเปนการนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน                     
ตอตัวบุคคลผูเขารวมโครงการและประโยชนตอหนวยงานใหมากที่สุด 

ตามที่ สํา นักส งเสริมการ เรียนรูและบริการวิชาการ ไดจัดอบรมในโครงการตาม                        
แนวพระราชดําริ : พัฒนาองคกรพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
เพื่อใหเขาใจถึงแนวทางตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โดยมีคณะ สํานัก 
ศูนย เขารวมการอบรมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ทําใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน เขารวมโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรทุกคน ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรตาม                   
แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช
เปนแนวทางการดําเนินชีวิต และนําบุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เพื่อนํามาปรับใช  ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัยและ                  
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา                    
ใหสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยังกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคา                   
ตอมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดเปนอยางดี   

บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตรไดนําความรูที่ไดรับจากอบรมไปขยายผลดําเนิน
โครงการซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม คือ โครงการนํ้าหมักชีวภาพ   

การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนอมนํา                     
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใช ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามจุดเนน จุดเดนของ
มหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
และนักศึกษา ใหสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยังกอใหเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอมหาวิทยาลัยอาทิเชน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายสงเสริมใหนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดย
ใหทุกคนมีสวนรวม เชน ทําใหเปนองคกรประหยัดเชนประหยัดนํ้า ไฟ กระดาษ รีไซเคิล รักษา
สิ่งแวดลอม สงเสริมใหทําอาชีพเสริม  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการสงเสริมใหใชกลองขาวแทนการใชถุงพลาสติกและ
กลองโฟมที่ใชบรรจุอาหาร ทําใหสามารถชวยลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยและเปนการรักษา
สิ่งแวดลอมอีกดวย 

คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย บุคลากรของคณะ                
ไดปลูกพืชผักสวนครัวที่บานและบริเวณดานหลังอาคาร 1 และ 2 เพื่อไวรับประทาน แจกจายใหกับ
บุคลากร ทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการประกอบอาหารในแตละวัน ทั้งยังเกิดการพึงพาอาศัย 
แบงปนซึ่งกันและกันของคนในชุมชนเดียวกัน และเกิดรายไดอีกสวนหน่ึงดวย 
 สํานักสงเสริมวิชาการและการเรียนรูไดจัดประกวดในโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการเขารวมโครงการทุกคณะ อาทิเชนหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม              
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสง “โครงการกลองขาวนอยชวยโลก”เขารวมประกวดและไดรับ
รางวัลชนะเลิศดานการแขงขัน  คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย                    
สงเขาประกวด โดยไดรับรางวัลอันดับสอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสงโครงการพัฒนา
หนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชนํ้าสมควันไมมาใชในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    
เพื่อทดแทนการใชนํ้ายาทําความสะอาดแบบเคมี  เชน ฉีดพนตนไมบริเวณโดยรอบคณะ ฆาปลวกและ
มด ดับกลิ่นในหองนํ้า ครัว และบริเวณที่มีกลิ่นอับ และสงผลตอสภาพแวดลอมโดยรอบคณะและ
มหาวิทยาลัย  และจากผลการประกวด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชมเชยในโครงการ
พัฒนาหนวยงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

มหาวิทยาลัยไดตระหนักในการบูรณาการโครงการสืบสานโครงการอันเ น่ืองมาจาก                   
แนวพระราชดําริกับการเรียนการสอน ดังน้ันทุกคณะ/วิทยาลัยจึงไดมีการบูรณาการโครงการ                       
กับการเรียนการสอน รายละเอียดดังตารางที่ 2.12 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.12  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริที่บูรณาการ                           
กับการเรียนการสอน 
 

ชื่อโครงการ วิชาท่ีบูรณาการ 
ภาค

การศึกษา 
คณะครุศาสตร 

1. โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการ                   
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระ 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 2/2554 
1/2555 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญาแฝก ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 1/2555 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องยนตเล็กสําหรบั
เกษตร 

วิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 1, 
วิชาเครื่องยนตสันดาปภายใน 

1/2555 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตํารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดสระแกว   

1. วิชา การบริการสารสนเทศ 
2. วิชาการวิเคราะหและ
สังเคราะหสารสนเทศ 

1/2555 
1/2555 

คณะวิทยาการจัดการ 
5. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2555 ณ องคการ
บรหิารสวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทมุธานี และ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาโครงการ                  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เขาหินซอน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

-  วิชาการเงินธุรกจิ  
-  วิชาจริยธรรมทางธุรกจิ  

 

1/2555 
1/2555 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชน                       
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

วิชาอาหารเสริมสมุนไพรเพือ่
สุขภาพ 

2/2554 

7.  โครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานพืชสมุนไพรสู
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

วิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการ
ผอนคลายกลามเน้ือ 

3/2554 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
8.  โครงการบําบัดนํ้าเสียดวยนํ้าหมกัชีวภาพตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 

วิทยาการสิง่แวดลอมชุมชน 1/2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

จุดเดน 
1.  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ                        

ที่มีความโดดเดน เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในป 2555 มหาวิทยาลัย           
มีนโยบายและแผนปฏิบัติการในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ                
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 และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.  มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ                
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.  ควรจัดทํา ศูนยสา ธิตเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยเพื่ อ เปนแหลง เรียนรู                          
ดานการสืบสานโครงการพระราชดําริ 

2.  ควรมีโรงเรียนเครือขาย ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการขยายการบริการวิชาการ                
และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอยางย่ังยืน 

3. ควรเนนการบูรณาการโครงการ / กิจกรรม เกี่ยวกับการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และหลักการแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนอยางเปนระบบ                 
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในรูปโครงงาน (Project - based Learning) ในชุมชนหรือทองถ่ิน  
และปลูกฝงจิตสํานึกของการมีจิตสาธารณะ  หรือจิตอาสาแกนักศึกษา 

4. ควรมี ศึกษารูปแบบแนวทางพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                           
มาประยุกตใชใหไดผลอยางเปนรูปธรรมทั้งระดับบุคคล  และระดับหนวยงาน  รวมทั้งจัดใหมี                 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบดังกลาว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน ตลอดจนใหม ี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางตอเน่ือง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

มิติที ่8  การสรางเครือขายความรวมมือ 
การสรางเครือขายความรวมมือถือเปนพันธกิจสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ            

อีกประการหน่ึง ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และมหาวิทยาลัยในดาน
เครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี  

ขอตกลงความรวมมือ วันท่ีลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชมุชนและเอกชน 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายถายทอดเทคโนโลยี 
“คลีนิกเทคโนโลยี” ระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

10 ม.ค. 2555 เสนอโครงการเพาะเห็ด
ชุมชนเขมแข็งบาน 
หนองแวง  
จังหวัดสระแกว 

ระหวางดําเนินการ 

2. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายเผยแพรถายทอด และ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนบน
ระบบ e-Learning (eDL-Square) 
ระยะที่ 2 ระหวางสํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

พย. 2555  
(ก.ค. 2555  

-  
ก.ค. 2557) 

 

ถายทอดและพฒันาสื่อการ
เรียนการสอนบนระบบ               
e-Learning (eDL-Square) 

อยูในระหวาง
ข้ันตอนของการ

ติดต้ังใหกับโรงเรียน 

3. การดําเนินงานโครงการพฒันาครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย การศึกพิเศษ 
บรรณารักษ และแนะแนว ของศูนย
เครือขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ รวมกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

ส.ค. 2555 
(4 ส.ค. - 21 
ก.ย. 2555 ) 

 จัดอบรม 
  

สําเร็จ 

4. การดําเนินงานโครงการอบรมครู
กลุมระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา         
รุนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เม.ย. - มิ.ย. 
2555 

 

จัดอบรม 
  
  

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

ขอตกลงความรวมมือ วันท่ีลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนผักไห “สุทธา
ประมุข” กับคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร  
 

4 ก.ค. 2554 ดานการบรกิารวิชาการ ในการ
จัดอบรมโครงการตามแนว
พระราชดําริ : โครงการ               
หญาแฝก วันที่ 17 ก.ค. 2555 
และโครงการเพาะเห็ด วันที ่ 
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2555 

สําเร็จ 
 

6. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจนี
กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ป 2554 ดานการบริการวิชาการ                 
ในการจัดอบรมโครงการ
สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร 
วันที่ 15 ก.พ.55 
-  ดานงานวิจัย “การศึกษา
แนวโนมการจัดสุขาภิบาล               
ในสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดคุณหญงิสมจีน 
-  ดานการบริการชุมชน 
โครงการฟนฟสูุขภาวะและ
ทักษะชีวิตของเด็กและ
เยาวชนหลังนํ้าทวม โรงเรียน
วัดคุณหญิงสมจีน 

สําเร็จ 
 
 
 

7. บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางองคการบรหิารสวน
ตําบลสวนพริกไทย จงัหวัดปทุมธานี 
กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี 

3 ก.ค. 2554  
(ระยะเวลา  

3 ป) 

โครงการบริการวิชาการ
ออกแบบและพฒันา 
บรรจุภัณฑขาวชุมชนสวน
พริกไทย วันที่ 28 มีนาคม 
2555 

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

ขอตกลงความรวมมือ วันท่ีลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

8. บันทึกขอตกลงความรวมมือการ
ใหบรกิารทางวิชาการ ระหวางคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และ
องคการบรหิารสวนตําบลบึงคํา
พรอย, องคการบริหารสวนตําบล
สวนพริกไทย  

10 พ.ค. 2554 1. โครงการอบรมวิชาชีพ
งานประดิษฐจาก                   
ดินไทย-ดินญี่ปุน                             
“ชุดนํ้าพริกปลาท”ู             
จัดใหกบัประชาชนทั่วไป        
ในเขตองคการบรหิารสวน
ตําบลสวนพริกไทย                
วันที่ 1 มีนาคม 2555 
2. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  
จัดใหกบัประชาชนทั่วไป           
ในเขตองคการบรหิารสวน
ตําบลบงึคําพรอย วันที่                 
29 - 30 มีนาคม 2555 

สําเร็จ 

9. โครงการความรวมมือ ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ กับ บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

27 ส.ค. 2555 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฎวไลยอลงกรณ                               
ในพระบรมราชูปถัมภ                    
ฝกปฏิบัติงานกบัหนวยธุรกจิ
การบริการภาคพื้น บริษัท   
การบินและจัดใหมีอาจารย
ผูรบัผิดชอบไปตรวจเย่ียม
การฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิไทย จํากัด 
(มหาชน) เพือ่รบัทราบ           
การปฏิบัติงานของนักศึกษา 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย             
ราชภัฎวไลย
อลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ    
เขาฝกปฏิบัติงานกบั
หนวยธุรกิจการ
บริการภาคพื้น
บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 
และมีอาจารย
ผูรบัผิดชอบไปตรวจ
เย่ียมการฝก
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  
เพื่อรบั ทราบการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ขอตกลงความรวมมือ วันท่ีลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลยั 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายคณบดีคณะเกษตรศาสตร
และคณะที่เกี่ยวของของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด 
คณะเกษตรศาสตร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
หรือคณะอื่นๆ ในนามภาควิชา 

30 พ.ค. 2554 ประชุมเครือขายหลายครัง้
โดยผลัดกันเปนเจาภาพ เชน 
วันที่ 7 ธ.ค. 2554 ประชุม
วิพากษหลักสูตรเพื่อจัดทํา 
มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา วันที่ 4 พ.ค. 
2555 ประชุมครั้งที่ 5                    
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สําเร็จ 
 

2. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะวิชา ระหวางคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร และ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

13 ก.ย. 2554 โครงการปลูกปาชายเลน         
จัดใหกบันักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ               
มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณฯ และ                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร วันที่ 22 - 23 มี.ค. 
2555 

สําเร็จ 

3. เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะระหวาง
มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมชูปถัมภ 
มหาวิทยาลัยหอการคา 
และมหาวิทยาลัยศรปีทมุ 

25 มี.ค. 2554 ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
งานประกันคุณภาพของคณะ
เขารวมโครงการ การบรรยาย
และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดการความรูสู
การประกันคุณภาพการ 
ศึกษา” วันที่ 16 มี.ค. 2555  
ณ หอง Convention 1  
ช้ัน 4 อาคาร 40 ปศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

ขอตกลงความรวมมือ วันท่ีลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

4. เครือขายสงเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย
เกรกิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมชูปถัมภ  
มหาวิทยาลัยหอการคา และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25 มี.ค. 2554 ผูชวยคณบดีที่ทําหนาที่ดูแล
งานประกันคุณภาพของ
คณะเขารวมโครงการ       
การบรรยายและกจิกรรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ง “การ
จัดการความรูสูการประกัน
คุณภาพการศึกษา” วันที่ 
16 มี.ค. 2555  ณ หอง 
Convention 1 ช้ัน 4 
อาคาร 40 ปศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สําเร็จ 

5. เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

30 พ.ย. 2553 1. การประชุมคณบดีและ
ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา เครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แหง 
ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 15 
ธันวาคม 2554 ณ หอง
ประชุม 26108 ช้ัน 1 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

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

ขอตกลงความรวมมือ วันท่ีลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

  2. การประชุมเครอืขาย
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 9 แหง ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 22 
กุมภาพันธ 2555 ณ หอง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ช้ัน 3 อาคาร 100 ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
 

 

  3.  จัดกิจกรรมโครงการ
เครือขาย 9 ราชภัฏ รวมใจ
ฟนฟูไทยหลังนํ้าทวม วันที่  
21 มกราคม 2555 ณ 
สถานสงเคราะหเยาวชน
มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบรุี  
จ.ปทุมธานี 

 

6. บันทึกขอตกลงความรวมมือ             
วาดวยการพัฒนาศักยภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน ระหวาง องคการ
บรหิารสวนจังหวัดนครปฐม กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  

19 ก.ค. 2555 19 ก.ย. - 5 ต.ค. 2555 สําเร็จ 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

1. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับวิทยาลัยการทองเที่ยว
ยูนนานประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

พ.ค. 2555 - 
มิ.ย. 2555 

ความรวมมือดานพัฒนา
หลักสูตรและแลกเปลี่ยน
นักศึกษาจีนศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทย 5 คน 

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

ขอตกลงความรวมมือ วันท่ีลงนาม /
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

2. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับ Community College 
สหราชอาณาจักรอังกฤษ 

  ลงนามความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร 

สําเร็จ 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยเจียงซี 
นอรมอล ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ก.ค. - ส.ค. 
2555 

 นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
30 คน  

สําเร็จ 

4. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับ University of 
Finance & Economic  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มิ.ย. 2555  บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ MOU 

สําเร็จ 

5. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยยูนนาน 
นอรมอล ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

พ.ค. - มิ.ย.
2555 

นักศึกษาเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนดานวิชาการ 

สําเร็จ 

6. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับ Central China 
Normal ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เม.ย. 2555 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ 

สําเร็จ 

7. โครงการลงนามความรวมมือทาง
วิชาการ กับUniversity of 
Management and Economics 
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เม.ย. 2555  มีบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ MOU 

สําเร็จ 

8. โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยหงเหอ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ค. 2555 ความรวมมือดานหลักสูตร
และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการวิชาชีพ 

สําเร็จ 

9. โครงการเจรจาความรวมมือทาง
วิชาการกับAMC และ The Royal 
University of Bhutan 
ราชอาณาจักรภูฏาน 

 ความรวมมือทางวิชาการ 
ความร วมมือ เพื่ อพัฒนา
หลักสูตร 

สําเร็จ 

10. โครงการเจรจาความรวมมือ
ทางวิชาการกับ Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) 
ประเทศมาเลเซีย 

พ.ค. 2555 ความรวมมือทางวิชาการ
พัฒนาความรวมมอืทาง
วิชาการในกลุมอาเซียน 
 

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

จุดเดน 
1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ ชัดเจนดานยุทธศาสตรการสรางเครือขายและพันธมิตร                            

ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อความสมบูรณและความเขมแข็งในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ 

2.  มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือภายในประเทศระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร                    
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และภาคเอกชน 

3.  มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศทางวิชาการ                 
อยางตอเน่ือง เพื่อการพัฒนาความรูของอาจารยและนักศึกษา 

4.  มหาวิทยาลัยใหความสํา คัญกับการสรางเครือข ายประกันคุณภาพการศึกษา                         
กับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน  โดยเฉพาะการสรางเครือขาย               
ระดับคณะ ซึ่งเปนองคการหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครอง                    
สวนทองถ่ินใหมากย่ิงข้ึน เพื่อใหอาจารย นักศึกษา มีโอกาสไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติจริง
ไดมากข้ึน 

2.  คณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือ โดยมีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่ชัดเจน ในการดําเนินงาน ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ 

3.  ควรมีการพัฒนาอาจารย บุคลากรทุกคณะ และนักศึกษา ดานภาษาและความเขาใจ                
กลุมประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4. ควรใหความสําคัญแกการสรางเครือขายดานวิจัยใหมากข้ึน  เพื่อประโยชนในการสราง
เครือขายนักวิจัย  การพัฒนานักวิจัย  และการทําวิจัยรวมกัน รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

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. การปรับหลักสูตร มีการนําเรื่องของประชาคมอาเซียนบรรจุไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษา พ.ศ.2554 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ใหนักศึกษา 

5. จัดอบรมภาษาอาเซียนใหกับนักศึกษา บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยไมมี
คาลงทะเบียน 

6. มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  

 



105 

 

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

ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธกิารบด ีจากแบบสอบถาม 
 

จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ดวยการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการจํานวน 218 คน และมีผูตอบความคิดเห็นสงแบบสอบถามกลับมาจํานวน 124 คน 
คิดเปนรอยละ 56.88 ของจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไปสอบถาม ผลการสํารวจความคิดเห็น                 
ตอผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.58 และมี
คะแนนลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (คะแนนเฉลี่ย 3.64) 
รายละเอียดของคะแนนเฉลี่ยของแตละดานและการเปรียบเทียบคะแนนของผลงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 แสดงดังตารางที่ 2.13  
 

ตารางท่ี 2.13  ผลการสํารวจความคิดเห็นตอผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

1. ดานการเรียนการสอน     

1.1  มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

3.81 มาก 3.80 มาก 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.70 มาก 3.52 มาก 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง คณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.69 มาก 3.46 มาก 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 3.89 มาก 3.88 มาก 

1.5  มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.79 มาก 3.65 มาก 

1.6  มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 3.99 มาก 4.00 มาก 

1.7  มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 3.56 มาก 3.52 มาก 

2. ดานการวิจัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 
    

2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน 

3.81 มาก 3.59 มาก 

2.2  มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.52 มาก 3.40 มาก 

2.3  มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.47 มาก 3.39 ปาน
กลาง 

2.4  มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย 3.19 ปาน
กลาง 

3.15 ปาน
กลาง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.13  (ตอ) 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

3. ดานการบริการวิชาการ 
    

3.1  มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร 
ศูนยภาษา 

3.84 มาก 3.69 มาก 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 3.84 มาก 3.81 มาก 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ 
      การวิจัย 

3.58 มาก 3.55 มาก 

3.4  มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 3.41 มาก 3.34 ปาน
กลาง 

3.5  มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน 

3.52 มาก 3.39 ปาน
กลาง 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     

4.1  มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 3.47 มาก 3.40 มาก 

4.2  มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 3.56 มาก 3.61 มาก 

4.3  มีการสรางและพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 3.41 มาก 3.42 มาก 

4.4  มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 3.45 มาก 3.36 ปาน
กลาง 

5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    

5.1  มีการพัฒนาและฝกอบรมครู  อาจารย  และบุคลากรทาง การศึกษา
ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3.90 มาก 3.77 มาก 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารยในคณะตางๆ  ของมหาวิทยาลัยใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.86 มาก 3.67 มาก 

5.3  มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัย 

3.54 มาก 3.40 มาก 

6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
    

6.1  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

3.99 มาก 3.96 มาก 

6.2  มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

4.06 มาก 4.08 มาก 

6.3  มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ                
มาใชในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย 

3.83 มาก 3.81 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.13  (ตอ) 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

7. การสรางเครือขายความรวมมือ     

7.1  มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย
กับศิษยเกา 

3.38 ปาน
กลาง 

3.40 มาก 

7.2  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 3.55 มาก 3.53 มาก 

7.3  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัย และองคการอ่ืนในประเทศ 

3.50 มาก 3.61 มาก 

7.4  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยและองคการอ่ืนในตางประเทศ 

3.54 มาก 3.56 มาก 

7.5  มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคการอ่ืน ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 

3.47 มาก 3.50 มาก 

7.6  มีการใชประโยชนจากเครือขาย 3.40 มาก 3.32 มาก 
 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.64 มาก 3.58 มาก 

 
จากการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการบริหารจัดการของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2555 โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสายวิชาการ                       
และสายสนับสนุนจํานวน 386 คน และมีผูตอบความคิดเห็นสงแบบสอบถามกลับมาจํานวน 280 คน 
แบงเปนสายวิชาการรอยละ 43.21 และสายสนับสนุนรอยละ 56.79 โดยแบบสอบถามที่ไดรับ                  
กลับคืนมาคิดเปนรอยละ 72.54 ของจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไปสอบถาม และ ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของอธิการบดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย 3.44   และมีคะแนนลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(คะแนนเฉลี่ย 3.46) รายละเอียดของคะแนนเฉลี่ยของแตละดานและการเปรียบเทียบคะแนนของ
ผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แสดงดังตารางที ่2.14  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 2.14  ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. 2554 และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดี 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

1. ดานภาวะผูนํา  

1.1  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 3.34 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร 3.13 ปาน
กลาง 

3.21 ปาน
กลาง 

1.3  มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน 3.27 ปาน
กลาง 

3.37 ปาน
กลาง 

1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและให 
      การนิเทศ 

3.37 ปาน
กลาง 

3.38 ปาน
กลาง 

1.5  มีการใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส 3.24 ปาน
กลาง 

3.25 ปาน
กลาง 

1.6  มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 

3.56 มาก 3.49 มาก 

1.7  มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธ
ตางๆ 

3.44 มาก 3.45 มาก 

1.8  มีความสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

3.10 ปาน
กลาง 

3.15 ปาน
กลาง 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
  

  
2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย 
3.52 มาก 3.38 ปาน

กลาง 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด 3.53 มาก 3.51 มาก 

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 3.40 มาก 3.30 ปาน
กลาง 

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณ 

3.39 ปาน
กลาง 

3.30 ปาน
กลาง 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

3.51 มาก 3.44 มาก 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 3.37 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

2.7  ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/
โครงการและวัตถุประสงคของโครงการ 

3.50 มาก 3.46 มาก 
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ตารางท่ี 2.14  (ตอ) 
 

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของอธิการบดี 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

คา 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน     
3.1  มีการจัดส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่  

เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ 
3.45 มาก 3.44 มาก 

3.2  มีการมีการส่ือสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร 3.25 ปาน
กลาง 

3.27 ปาน
กลาง 

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 3.37 ปาน
กลาง 

3.37 ปาน
กลาง 

3.4  มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

3.25 ปาน
กลาง 

3.22 ปาน
กลาง 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 3.32 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

3.6  มีการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 3.36 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

3.7  มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.92 มาก 3.91 มาก 

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

3.81 มาก 3.77 มาก 

4.2  มีการควบคุม  ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานที่และทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.74 มาก 3.75 มาก 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

3.84 มาก 3.78 มาก 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

3.75 มาก 3.69 มาก 

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ   
สภาคณาจารย และขาราชการ รวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา 

3.69 มาก 3.62 มาก 

5.  ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี  
5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทาง

ของมหาวิทยาลัยในระดับใด 
3.48 มาก 3.44 มาก 

5.2  ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของอธิการบดี 3.35 ปาน
กลาง 

3.40 มาก 

5.3  ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 3.60 มาก 3.70 มาก 

ภาพรวมทุกดานเฉล่ีย 3.46 มาก 3.44 มาก 
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ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธกิารบด ีจากการสัมภาษณ  

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2555  ไดสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา 
และผูใชบัณฑิตในวันที่ 4, 9 และ10 เมษายน 2556 ซึ่งสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังน้ี 
 
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 หลังจากเหตุการณนํ้าทวม                       

ไดดําเนินการปรับพื้นที่และการบริหารจดัการการกอสรางซอมแซม จากงบประมาณที่ไดรับแกไขปญหา
นํ้าทวมประมาณ 300 ลานบาท มีการสรางเข่ือนกั้นนํ้า มีการปรับหอพักนักศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัย
สามารถฟนฟูสภาพอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

- สงเสริมงานดานวิชาการ ดําเนินการในการสนับสนุนการขอตําแหนงวิชาการ              
ในโอกาสฉลองรอบครบ 80 ป วไลยอลงกรณ  โดยใหเงินรางวัลเพิ่มข้ึนจากเดิม สนับสนุนและใหเงิน
สนับสนุนโดยจัดใหมี mentor ชวยดูแลผูสงผลงาน 

- การสนับสนุนอาจารยระดับปริญญาเอก ปรับปรุงหลักเกณฑการใหทุน และ
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดสรรทุนการศึกษาประมาณ 6 ทุน มีการวางกรอบและ
สาขาวิชาที่ตองการ และใหศึกษาเต็มเวลา 

- การพัฒนาอาจารยและนักศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา มีการเปดศูนยวัฒนธรรม  
ไทย - กัมพูชา ที่ปอยเปต มีการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกใหแกรองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยที่กัมพูชา 

- ปรับเปลีย่นระบบงานโดยใชระบบ IT เขามา มีการจัดทําบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัย 
การลงทะเบียน 

- ปรับโครงสรางเงินเดือนบุคลากร ต้ังกองทุนเลี้ยงชีพ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- คณะครุศาสตรมีความโดดเดนสามารถผลิตบัณฑิตครูไดอยางมีคุณภาพ เปนที่ตองการ
ของผูประกอบการ อาจารยมีการติดตามบัณฑิต 

- ศูนยภาษา/วิทยาศาสตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่ตองการ 
- หลักสูตรการเมืองทองถ่ินมีช่ือเสียง พัฒนาชุมชน 
- คณะคหกรรมศาสตร ศูนยบมเพาะ ชวยสนับสนุนชุมชน อาจารยมีจิตอาสา                   

มีคุณธรรม มีความเปนคร ู
- โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง 
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ขอเสนอแนะ 
- ใหมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณฟนฟูสภาพ

มหาวิทยาลัย จัดทําแผนการปองกันที่ย่ังยืน  
1.2  การบริหารจัดการทุนวิจัย 

จุดเดน/จุดเนน 
- ปรับกระบวนการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย 
ขอเสนอแนะ 
- วงเงินวิจัยที่ใหรายบุคคลอาจนอยเกินไป 
- ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดเปนนโยบายอยางจริงจัง ในการพัฒนานักวิจัย                 

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 
- ตองการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับโครงสรางคาตอบแทน 

สวัสดิการใหเหมาะสม เพื่อดึงดูดใหสามารถไดบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถเขามาทํางาน โดยเฉพาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

- ตองการใหมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ สรางช่ือเสียงใหเปนที่รูจัก 
- ตองการใหจัดกลไกขับเคลื่อนนโยบายตางๆใหประสบความสําเร็จ 
- ตองการใหมหาวิทยาลัยเปดกวางใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน เชน เปดสัมมนาระยะ

สั้นเปนหัวขอตางๆที่เปนความรูใหชุมชนเรียนรู  
- เปนตลาดถาวรใหกับกลุมอาชีพในชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย 
- สงเสริมภาษาไทย และนาจะผลิตครูภาษาไทยใหมากข้ึน 
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2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2.1  องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม มาจากหนวยงานตางๆ                 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบไปดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ และสภาอาจารย 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทํางานโดยยึดกฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล 
2.2   ระบบการติดตาม 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด        
เพื่อกํากับระบบติดตามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา งานบางอยาง ควรใหคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในงานที่เห็นวางานน้ันจะเปนการสรางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

2.3   ดานวิชาการ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา อยากใหมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับทองถ่ิน

และชุมชนใหมากข้ึน และควรเปน Action Research 
2.4   ดานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการปรับปรุงระบบการ                       
จัดการศึกษาดานคุณภาพของการผลิตบัณฑิต ดานปริญญาโท และปริญญาเอก 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรสรางความเปนอัตลักษณ และ
เอกลักษณของความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
บทบาท งานของมหาวิทยาลัยใหกวางขวางมากย่ิงข้ึน 

 

3.  กลุมคณบดี 
1. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ต้ังที่ดีซึ่ง เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน และควรมีการพัฒนาระบบงาน

บุคลากรในภาพรวม 
3. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะพนักงานช่ัวคราว ที่ไมมีการ

ปรับเงินเดือนในรอบปการทํางาน 
4. การจัดสรรงบประมาณใหกับคณะ มีขอจํากัดคอนขางมาก เน่ืองมาจากนักศึกษา             

แตละคณะไมเสถียร 
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
6. มหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจ ใหกับพนักงานตามสัญญาจาง 
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4. กลุมผูแทนบุคลากรสายวิชาการ ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเดน ของคณบดี 
1. คอนขางทํางานเร็ว คิดเร็ว ม ีVision มีความรู 
2. มีความเปนกันเอง ยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมในการทํางาน 
3. สามารถเปนที่พึ่งการทํางานของคณะ ตลอดจนพึ่งพาดานวิชาการได 
4. มีความรับผิดชอบภาระงานสูง มีความมุงมั่นในการทํางาน 
ปญหาการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนนักศึกษาบางคณะมีจํานวนนอยในบางหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
2. ปญหาการพัฒนาหลักสูตรบางหลักสูตร เพราะมีอาจารยเกษียณราชการ ทําใหอาจารย           

ไมครบตามหลักสูตร 
3. คณะบางคณะมีจํานวนนักศึกษามาก ทําใหมีปญหาในเรื่องการจัดประสบการณ                

การนิเทศ 
4. มาตรฐานภาระงาน คอนขางจะมีปญหา อยากใหมีการพิจารณาในประเด็นน้ี 
5. พนักงานที่เปนพนักงานช่ัวคราว และพนักงานตามสัญญาจาง ขาดขวัญและกําลังใจ                

ในการทํางาน โดยเฉพาะความมั่นคงในการทํางาน 
ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี 
2. มหาวิทยาลัยและคณะ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรจัดภูมิทัศน พื้นที่พักผอน บรรยากาศ และสภาพแวดลอม                

ใหดีกวาน้ี 
4. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
5. สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยยังไมดี พื้นที่บางแหงมืด มีอันตรายสูง 
6. หอพักนักศึกษา ควรมีรานอาหาร เพราะจะทําใหนักศึกษาไมตองเดินทางไปรับประทาน

อาหารไกล 
7. จํานวนรานอาหารในโรงอาหารไมเพียงพอ 
8. ที่พักของคนงานกอสรางในมหาวิทยาลัย ควรมีกฎระเบียบ ตอนน้ีคอนขางนาจะเปน

อันตราย 
 

5.  กลุมผูแทนศิษยเกา และศิษยปจจุบัน 
จุดเดน 
1. มีเครือขายความรวมมือกับชุมชน และทองถ่ิน 
2. กีฬาและกรีฑา มีช่ือเสียงระดับประเทศและนานาชาติ 
3. ทําเลที่ต้ังของมหาวิทยาลัยดี เปนที่รองรับจากทุกภาคสวน 
ขอเสนอแนะ 
1. ขาดการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ควรดึงทําเลที่ต้ังของมหาวิทยาลัยใหเปนจุดเดน 

เชน ที่พักผูโดยสาร ภูมิสถาปตย ปายประชาสัมพันธ 
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2. ควรสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เชน เปนมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏแหงเดียวที่อยูในพระบรมราชูปถัมภ 

3. บางหลักสูตรมีการทดลอง อาจารยและนักศึกษาตองทํา Lab ดังน้ันเวลาในการ                    
เปดปดตึกควรอนุโลมในบางกรณี 

4. บางคณะตองมีเจาหนาที่ Lab แตขาดแคลน ทําใหบุคลากร ในบางคณะตองทําหนาที่หลายอยาง 
5. โรงอาหาร มีจํานวนรานไมเพียงพอ และราคาคอนขางแพง 
6. พื้นที่พักผอน ในชวงเวลากลางวัน มีไมเพียงพอ 
 

ตารางท่ี 2.15  คาคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตามมิติ/ตัวช้ีวัด  

มิติ/ตัวชี้วดั 
คา

น้ําหนัก 

คาคะแนน 

ครุศาสตร เทคโนฯ
การเกษตร 

เทคโนฯ 
อุตสาห 
กรรม 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาลัย
นวัตกรรมฯ 

เฉล่ีย มหา 
วิทยาลัย 

มิต ิ1 ดานการเรียนการสอน 

1.1 คาคะแนนองคประกอบ          
ที่ 2 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

7.5 4.51 5 4.7 3.93 4.54 4.38 4.53 4.51 4.08 

1.2 คาคะแนนองคประกอบ            
ที่ 3 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

7.5 5 5 4.5 5 5 5 5 4.93 5 

1.3 รอยละของนักศึกษา          
ที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ 

5 5 1 1 2 2 3 2 2.29 3 
 

มิต ิ2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

2.1 คาคะแนนองคประกอบ                
ที่ 4 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

10 4.67 4.21 5 5 5 5 4.11 4.71 4.85 

มิต ิ3 ดานการบริการวิชาการ 

3.1 คาคะแนนองคประกอบ             
ที่ 5 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3.2 รอยละของความ สําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมการ
ประสานความรวมมือกับ
ชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ตารางท่ี 2.15  (ตอ) 

มิติ/ตัวชี้วดั 
คา

น้ําหนัก 

คาคะแนน 

ครุศาสตร เทคโนฯ
การเกษตร 

เทคโนฯ 
อุตสาห 
กรรม 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาลัย
นวัตกรรมฯ 

เฉล่ีย มหา 
วิทยาลัย 

มิต ิ4 ดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1 คาคะแนนองค ประกอบ
ที่ 6 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

มิต ิ5 ดานการบริหารจัดการ 

5.1 รอยละความสําเร็จของ
ตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปการศึกษาที่
ประเมิน 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.2 คาคะแนนองคประกอบ             
ที่ 1 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2 5 5 5 4 5 5 5 4.86 5 

5.3 คาคะแนนองคประกอบ           
ที่ 7 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2 5 5 4.75 5 5 5 5 4.96 4.25 

5.4 คาคะแนนองคประกอบ            
ที่ 8 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.5 คาคะแนนองคประกอบ            
ที่ 9 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2 4 5 4 5 5 5 4 4.57 5 

มิต ิ6 ดานการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
6.1 รอยละความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมที
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา  

10 5 5 5 5 5 4 5 4.86 5 
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ตารางท่ี 2.15  (ตอ) 

มิติ/ตัวชี้วดั 
คา

น้ําหนัก 

คาคะแนน 

ครุศาสตร เทคโนฯ
การเกษตร 

เทคโนฯ 
อุตสาห 
กรรม 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาลัย
นวัตกรรมฯ 

เฉล่ีย มหา 
วิทยาลัย 

มิต ิ7 ดานการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
7.1 รอยละความสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
งานบริการวิชาการที่
กําหนดตามแผนงานดาน
การสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

7.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7.2 รอยละความสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมใน
การนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน และ
การบริหารมหาวิทยาลัย 

7.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

มิต ิ8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 
8.1 รอยละความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน 
ในการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรอ่ืนทั้งใน           
และตางประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น 

10 3 5 5 5 5 5 5 4.71 5 

คะแนนเฉลี่ยมิตติัวชี้วดั 90 4.68 4.69 4.68 4.72 4.80 4.73 4.67 4.71 4.78 

คาน้ําหนักจาก
แบบสอบถาม 

10 3.83 3.75 2.56 3.32 3.79 3.74 4.38 3.62 3.58 

คะแนนรวม 100 4.59 4.60 4.47 4.58 4.69 4.63 4.64 4.60 4.66 

คะแนนรวม 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

 
4.49 4.63 3.68 4.29 4.50 4.19 - 4.30 4.19 
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บทท่ี 3  
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ และคณบดี 

 
ในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของคณะ และคณบดี  ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานในระดับคณะ และคณบดี ใน 8 มิติ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะหจากขอมูล เอกสารตางๆ เชน 
รายงานการประเมินตนเองของคณะ ขอมูลจากการสัมภาษณ ผลการประเมินจําแนกเปนคณะ               
และวิทยาลัยตามลําดับดังน้ี 

 คณะครุศาสตร 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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121 
 

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

 

คณะครศุาสตร 
 

 
 

1. ความเปนมาและขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกิดข้ึนในนามของ

โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ต้ังอยูที่ถนนเพชรบุรี ตําบลประแจจีน อําเภอดุสิตในเน้ือที่               
4 ไรเศษ  ซึ่งเปนที่ดินสวนพระองคของสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร  โดยไดโปรดประทานสถานที่ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครูหญิงข้ึน                
มีหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

เริ่มแรกไดเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) โดยยายนักเรียน
ฝกหัดครูมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย  ใชเวลาเรียน 3 ป  ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตรน้ีในป 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   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) เปนรุนแรก
ในวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในปน้ีเองยังไดจัด
โครงการอบรมครูชุด พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. เพื่อชวยเพิ่มวุฒิครูใหกับครูไมมีวุฒิครูมากอน เปนการ
สงเสริมวิทยฐานะครู แตไดหยุดไปเมื่อป พ.ศ.2518 

พ.ศ. 2514   ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ข้ึนอีกครั้งหน่ึง
เน่ืองจากประเทศขาดแคลนครู โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) 
หรือเทียบเทา ใชเวลาเรียน 1 ป  แตเปดไดเพียง 2 รุนเทาน้ันในป พ.ศ. 2514 - 2515 
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พ.ศ. 2515  ยายนักเรียนฝกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากเพิ่มปริมาณการรับนักศึกษามากข้ึน และเปดวิชาเอก
เพิ่มข้ึนอีกดวย คือ เคมี ฟสิกส คหกรรมศาสตร อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร ประถมศึกษา พลศึกษา 
สุขศึกษา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร ศิลปศึกษา นาฏศิลป ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม
ศิลปและสหกรณ และในปน้ีได เปดรับนักศึกษาภาคคํ่าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                 
เพื่อผลิตครูใหเพียงพอกับความตองการโดยเปดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ช้ันสูง ใน 5 วิชาเอกดังน้ี  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในป พ.ศ. 2520  เปดวิชาเอก
ประวัติศาสตรและวิชาเอกภูมิศาสตร ป พ.ศ. 2521 เปดวิชาเอก คหกรรมศาสตร เพิ่มเติมอีกในระดับ 
ป.กศ. ช้ันสูง การเปดภาคคํ่า 2 หลักสูตรน้ี ต้ังแตป พ.ศ. 2515 - 2521 รวม 7 รุน ผลิตครูไดประมาณ 
10,000 คน 

พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู              
พ.ศ. 2518 มีผลทําใหวิทยาลัยครูสอนไดถึงระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2521 ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) เปนรุนแรกโดยเปด            
2 วิชาเอก คือวิทยาศาสตรทั่วไปและสังคมศึกษา ป พ.ศ. 2522  เปดเพิ่มในวิชาเอกเกษตรศาสตร     
พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมเปน 8 วิชาเอก 

พ.ศ. 2522 มีโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.)                          
ในหลักสูตร ป.กศ. ช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ทําใหสามารถสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทาง
การศึกษาประจําการใหสูงข้ึนไดมากกวา 10,000 คน โครงการน้ีสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2528 ทําไดรวม                
7 รุน 

พ.ศ. 2523 หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แตเปดรับในหลักสตูรปรญิญาตรี 4 ป  ข้ึนเปนครั้งแรก
ในวิชาเอกคณิตศาสตร ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  และประวัติศาสตร 

ปตอมา  เปดสอนเพิ่มอีกทั้งระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) 
ดังน้ี 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. ช้ันสงู ตามนโยบายไมตองการผลิตครูคุณวุฒิ
ตํ่ากวาปริญญาตร ี

พ.ศ. 2529  เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา)  ใน 10 วิชาเอก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป       
คหกรรมศาสตร สุขศึกษา อุตสาหกรรมศิลป พลศึกษา เกษตรศาสตร การบริหารโรงเรียน และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และในป พ.ศ. 2535  ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
เพิ่มในวิชาเอกพลศึกษาคหกรรมศาสตร และการประถมศึกษา สวนระดับปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา)              
เปดเพิ่มในวิชาเอก การประถมศึกษา 

พ.ศ. 2530   เริ่มโครงการคุรุทายาท ที่ตองการผูที่เรียนเกง มีความประพฤติดีและศรัทธา  
ในอาชีพครูมาเปนครูตามความตองการของของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ                
รับนักศึกษาจากผูที่จบมัธยมปที่ 6  และผูที่กําลังเรียนอยูในช้ันปที่ 2 ที่มีผลการเรียน ไมตํ่ากวา 3.00 
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หรือเปอรเซนตไทลที่ 90 ข้ึนไป เขาเรียนในช้ันปที่ 3 ในโครงการน้ีดวย โดยเปดในระดับปริญญาตรี                
4 ป ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา 

โครงการน้ีดําเนินมาจนถึงปจจบุัน ยกเวนในป พ.ศ. 2534 กรมการฝกหัดครูมีนโยบายใหรับ
นักศึกษา ไดเพียงบางแหงแลวใหเรียนอยูที่เดียวกันเปนกลุม แตในป 2535 ไดเปดรับตามปกติและเพิ่ม
วิชาเอกคณิตศาสตรข้ึนดวย และพบวาโครงการน้ีนักศึกษาทุกรุนมีผลการเรียนดี มีความรูความสามารถ
เปนเลิศ 

พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดย
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏพัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตร 4 ป เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีความประพฤติ                 
และมีศรัทธาในอาชีพครู มีทุนการศึกษาใหใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมทั้งหมด 37 ทุน  และเปดสอนโดยไมมีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2548  เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)                    
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย                     
และสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2549  เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)              
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา 

พ.ศ. 2550  เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)                 
ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึง                 
ปการศึกษา 2555 
 

1.1  รายชื่อผูบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  เกิดธรรม รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิชญกุล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
อาจารย ดร.ศักดา  สถาพรวจนา รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 
นางอารีย  ทิพรส หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 
อาจารย ดร.ศักด์ิ  สุวรรณฉาย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร 
อาจารยกิติโรจน  ปณฑรนนทกะ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร 
อาจารยวิลินดา  พงศธราธิก ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
อาจารยอรัญญา  มุดและ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

1.2 ปรัชญา 
“คุณธรรมเดน  เนนวิชาการ  สานทองถ่ินพัฒนา  กาวหนาเทคโนโลยี” 
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1.3 วิสัยทัศน 
“คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันผลิต

และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาช้ันนํา  เพื่อพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย” 
 

1.4  พันธกิจ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลัก
สําคัญ คือ เปนสถาบันผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู  
วิจัย และพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.5 ขอมูลพ้ืนฐาน 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน 41 คน  ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย 2 คน  และผูชวย
ศาสตราจารย 10 คน  และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 16 คน  

ในปการศึกษา 2555  คณะครุศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในระดับ             
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 เพื่อดําเนิน
ภารกิจจํานวน 4,990,786 บาท  โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 2,655,781 บาท               
และงบประมาณที่เปนเงินรายได จํานวน 2,335,005 บาท   
 

2. ผลการดําเนนิงาน 

คณะครุศาสตร  มีการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แยกตามมิติไดเปน 8 มิติ 
ดังน้ี 

2.1  มิติท่ี 1 ดานการเรียนการสอน 
2.1.1 หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรยีนการสอน 

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
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,790 คน ในปการศึกษา 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
แตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้งหน่ึง               
วาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม 

3) มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา              
ในปการศึกษา โดยใชวิธีประเมินโปรแกรมสํารวจขอมูลออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 100   

2.1.3 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา  
คณะครุศาสตรไดพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา นอกจากการคัดเลือกนักศึกษา                 

วิธีปกติ และวิธีพิเศษแลว ยังมีการสอบวัดความถนัดของสาขาวิชาอีกดวย   
2.1.4  การสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

คณะครุศาสตรผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
1)  จัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2555  

2)  มีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 
 -  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)  มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนใหนักศึกษา และมีการ

ติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมีรายงานสรุปทุกโครงการ 
4)  คณะมีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
 นอกจากน้ีคณะครุศาสตร ยังดําเนินการจดักิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ไดแก ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย  และ
ดานการสรางภูมิคุมกันกัยจากยาเสพติดทุกชนิด  ครบทั้ง 3 ดาน 

2.1.5 การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย 
คณะครุศาสตรจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผล

ความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร มีระบบ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร  
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คณะแจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยทราบ อาจารยนําผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงการสอนอาจารยรายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนตอคณะและอาจารยตองนํา
วิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหมที่จะใชในภาคเรียนตอไป 
 
ตารางท่ี 3.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

รอยละของ 
คะแนน 

ภาคเรียนท่ี 2/2554 
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 4.21 0.79 84.20 
ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.03 0.88 80.60 

ภาคเรียนท่ี 1/2555 
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 4.26 0.78 85.20 
ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.97 1.84 79.40 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2/2554 และ 1/2554 

4.24 0.79 84.80 

คาเฉลีย่ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรูภาคเรียนที่ 2/2554 และ 1/2555 

4.00 1.36 80.00 

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) ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิตปริญญาโท  พบวา จํานวนผูตอบแบบประเมินความ             
พึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 11 คน จากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 14 คน คิดเปนรอยละ 78.57 

3)  ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิตปริญญาเอก  พบวา จํานวนผูตอบแบบประเมินความ           
พึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน จากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 1 คน คิดเปนรอยละ 100  

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนนักศึกษา 
ท่ีจบการศึกษา 

จํานวนแบบประเมิน
ของนายจาง 

รอยละของผูตอบแบบ
ประเมินของนายจาง 

ปริญญาตรี 64 32 50.00 
ปริญญาโท 14 11 78.57 
ปริญญาเอก 1 1 100.00 
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ตารางท่ี 3.2  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะครุศาสตร 
หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน 

1. ดานคุณธรรม 4.52 90.40 
2. ดานความรู 4.23 84.60 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.39 87.80 
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.58 91.60 
5. ดานทักษะและการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.40 88.00 

เฉลี่ย 5 ดาน 4.31 86.20 
 
2.1.7 นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ

จริยธรรม 
คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขันอยูเสมอ            

มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขัน มีกองทุน
พัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555              
คณะ มีนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารย ที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม มีนักศึกษา 
จํานวน 4 คนรางวัลทีมเยาวชนดีเดน  ในโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) 
รุนที่ 2 ที่จัดข้ึนโดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  ในระหวางวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2555  ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา                 
อาวคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี 
 

2.2  มิติท่ี 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค  
คณะครุศาสตรใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงาน

บริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเน่ือง                
ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย     
ทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ  

คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
2.2.1  การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและ

งานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง 
1) คณะครุศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเว็บไซตดาน

การสงเสริมการทําวิจัยของคณะ 
2) จัดทําคูมือการวิจัยของคณะประกอบดวยทิศทางการวิจัย นโยบาย ข้ันตอนการขอ

ทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ          
การวิจัยตางๆ 

3) มีการรวบรวมเอกสารตํารา และฐานขอมลูการสบืคนงานวิจยั  
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2.2.2 การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทัง้สิ้น  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 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
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  มิติท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
คณะครุศาสตร มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไว             

ในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการดังน้ี 
2.3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดังตอไปน้ี 
1)  โครงการตามแผนของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครศุาสตร  

งบประมาณจํานวน 1,000,000 บาท รวมทั้งหมด 10 โครงการ เพื่อสงเสริมและ พัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเครือขายคณะครุศาสตร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแกว   

2)  โครงยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ 
2555 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน  
945,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระบุรี  ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา บรรณารักษ แนะแนว และวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3)  โครงการพัฒนาครูระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  โดยไดรับ
งบประมาณจาก สสวท. จํานวน 1,278,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับครูระดับสูง ในจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระบุร ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ในวิชาวิทยาศาสตร และวิชา
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 

4)  โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อน
เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยาฐานะเชียวชาญ โดยไดรับงบประมาณจากการลงทะเบียน     
เขารับการพัฒนา จํานวน 2,028,000 บาท เพื่อพัฒนากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ ทั้งหมด                                      
4 หลักสูตร คือ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ วิทยฐานะผูอํานวยการ                  
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะผูอํานวยการ รองผูอํานวยการเช่ียวชาญ จัดพัฒนา
ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ 
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2.3.2 คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน สพฐ. สสวท. องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาง ในการจัดพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูในหลักสูตรตางๆ ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ 

2.3.3 คณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียนสอนและการ
วิจัย เชน การนําเสนอผลงานทางวิชาการดานการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาของครูเครือขาย
คณะครุศาสตร การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุม
สาระตางๆ โครงการพัฒนาความรูดานการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง โครงการพัฒนาและ
สรางแหลงเรียนรูการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระตางๆ                 
เปนตน 

2.3.4 คณะมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 แหลง คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร  

2.3.5 โครงการที่ ดําเ นินการทั้ งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใช เกณฑของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดาน
การนําไปใช 

 

ตารางท่ี 3.3  การดําเนินงานบรกิารวิชาการของคณะครุศาสตร 
ชื่อโครงการ จํานวนงบประมาณ 

1. โครงการตามแผนของศูนยศึกษาการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะครุศาสตร   

1,000,000 บาท 

2. โครงยกระดับคุณภาพครูทัง้ระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
บรรณารักษ แนะแนว และการศึกษาปฐมวัย 

  945,000 บาท 

3. โครงการพัฒนาครรูะดับสงูวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  1,278,000 บาท 
4. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ัง 
ใหมีและเลือ่นเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ  

     2,028,000 บาท 

 
2.4  มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะครุศาสตรมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใหความสําคัญตอการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว ดังน้ี  

2.4.1  บูรณาการงานกับการเรียนการสอน ดังน้ี 
1)  โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนการจัดการเรียนรู

ศิษยเกา ครูพี่เลี้ยง และครูในเครือขายปฐมวัย  
2)   โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพฒันาทักษะ 
3)   โครงการจัดคายวิทยาศาสตรเพือ่การเรียนรู 
4)   โครงการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยการเลานิทาน 
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คณะไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 
และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน  
โครงการแหเทียนพรรษา โครงการวันกตัญูครูในดวงใจ  โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท   
โครงการนักศึกษาครูกตัญูรูคุณแม 

 
2.5  มิติท่ี 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ 

คณะไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังน้ี   
2.5.1  การบริหารจัดการท้ังองคกร 

การบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิดบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพคณะไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณ                 
รอบอาคารเรียน  ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในคณะใหรมรื่น สวยงาม จัดใหมีที่น่ังพักผอนอยางเพียงพอ 
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

ตามภารกิจเปนจํานวนทั้งสิ้น 4,990,786 บาท  ซึ่งไดรับลดลงจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 69,353 บาท เปนอัตรารอยละ -1.41 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรได
แสดงการจําแนกตามผลผลิต และตามงบรายจาย เห็นวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตน้ัน                
เพิ่มใหกับผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ถึงรอยละ 46.01  และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย                
จะมีการเพิ่มในงบเงินอุดหนุนถึงรอยละ 36.66 จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
คณะครุศาสตรไดสรางความมือกับหนวยงานภายในประเทศ  เพื่อใหบริการวิชาการและ          

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน             
ใหบรรลุเปาหมายของคณะครุศาสตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการ                      
ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 8 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท คณะไดรวม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย                       
ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 6 โครงการใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น                   
143,965 บาท 
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ตารางท่ี 3.4  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะครุศาสตร 

ช่ือโครงการ 
ตัวช้ีวัด/         

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ตามแผน ที่ใชจริง 

1. แสวงหาพันธมิตรและลงนาม
ความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 โครงการ   60,000 - 

2. โครงการครุศาสตรสัมพันธ
สงเสริมการมีสวนรวม 

รอยละของ
อาจารยที่เขา
รวมโครงการ 

  30,000 13,998 

3. โครงการพี่เกาเลาประสบการณ รอยละของ
นักศึกษาและ
ศิษยเกาที่เขา
รวมโครงการ 

  10,000 10,000 

4. โครงการพบผูปกครอง รอยละของ
ผูปกครองที่เขา
รวมโครงการ 

  10,000 10,000 

5. โครงการแหเทียนพรรษา รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

  20,000 19,967 

6. โครงการวันกตัญูครูในดวงใจ รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

  10,000 10,000 

7. โครงการตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท 

รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

  10,000 - 

8. โครงการนักศึกษาครูกตัญู 
รูคุณแม 

รอยละของ
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

  10,000 10,000 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ของคณะครุศาสตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
จํานวน
โครงการ  
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/ 
งบประมาณที่ได 

8 6 160,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 6 6 143,965 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 75 100 89.97 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

คณะครุศาสตรไดกําหนดประเด็นยุทธโดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนใหกับบัณฑิต               
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 
 
ตารางท่ี 3.6  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะครุศาสตร 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผน ที่ใชจริง 
1. โครงการจัดทําอุปกรณแสดงนิทรรศการ 80,000 79,998 
2. โครงการจัดกิจกรรมในสัปดาหวิทยาศาสตรและประชาสัมพันธสาขาวิทยาศาสตร 15,000 15,000 
3. โครงการหองสมุดปฐมวัยใสใจรักการอาน 30,000 29,995.68 
4. โครงการสัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 10,000 9,442.60 
5. โครงการอบรมการวิจัยพัฒนาเก็บวิเคราะหขอมูลนักศึกษา 10,000 10,000 
6. โครงการจัดหาอุปกรณและพัฒนาหองปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร 60,000 59,098.24 
7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 10,000 9,960 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเจาฟาวไลยอลงกรณ ติวขอสอบ O-Net 10,000 9,939 
9. โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนขอสอบเขามหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา               
ตอนปลาย 

10,000 9,970 

10. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม GSP เบื้องตน 10,000 9,476 
11. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา 2555 59,250 59,250 
12. โครงการแขงขันกีฬานองใหม “ครุศาสตรสัมพันธสายใยรักตานยาเสพติด” 25,000 24,525.10 
13. โครงการสุขภาพพิชิตโรคภัย 10,000 9,999 
14. โครงการเสวนาปญหาของนักศึกษาครู 5,000 โอน 
15. โครงการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 เจาฟาเกมส 80,000 โอน 
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ตารางท่ี 3.6  (ตอ) 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผน ที่ใชจริง 
16. โครงการประหยัดพลังงาน 5,000 โอน 
17. โครงการแนะแนวอาชีพ 5,000 โอน 
18. โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียง 5,000 โอน 
19. โครงการผลิตผูนําดวยวิธีประชาธิปไตย 3,000 3,000 
20. โครงการพอ-แม และอาจารยรวมกันพัฒนานักศึกษา 10,000 9,998.50 
21. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 15,000 14,400 
22. โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ 90,000 90,000 
23. โครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 20,000 20,000 
24. โครงการจัดคายวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู 20,000 20,000 
25. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเดน เนน คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

5,000 5,000 

26. โครงการพัฒนาผูนํากิจกรรมนักศึกษา 20,000 โอน 
27. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสําหรับนักศึกษาครู(ชั้นปที่1) 10,000 9,588 
28. โครงการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับนักศึกษาครู (ชั้นปที่ 3-4) 5,000 4,000 
29. โครงการสํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปที่1 5,000 โอน 
30. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรคณะ
ครุศาสตร 

90,000 90,000 

31. โครงการจัดซุมบัณฑิต ป 2555 10,000 10,000 
32. โครงการปรับปรุงและจัดทําเอกสารฝกประสบการณวิชาชีพครู 50,000 39,416 
33. โครงการจัดปฐมนิเทศ 50,000 49,885 
34. โครงการจัดสัมมนากลางภาค 50,000 49,998 
35. โครงการจัดปจฉิมนิเทศ 50,000 50,000 

36. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 20,000 โอน 
37. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปการศึกษา 2554 70,000 โอน 
38. โครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูทั่วไปและขั้นความรูเบื้องตน 
(B.T.C) 

30,000 29,700 

39. โครงการอบรมนาฏศิลปสําหรับครูปฐมวัยสูทองถิ่น 5,000 5,000 
40. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย "ทําบุญคณะครุศาสตร" 10,000 10,000 
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ตารางท่ี 3.7  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ของคณะครุศาสตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ  

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการตามแผนงาน/ 
งบประมาณที่ได 

40 31 1,077,250 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 31 31 841,098.42 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 77.50 100 78.07 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไขปญหา
ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจใน
สภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรข้ึนเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลือ่นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดังกลาว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 16 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 
1,055,000 บาท คณะไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ ใชเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 1,053,572 บาท  

 

ตารางท่ี 3.8  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะครุศาสตร 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผน ที่ใชจริง 
1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ 200,000 199,324 
2. โครงการสํารวจความตองการรับการพัฒนาโรงเรียนเครือขายคณะคณะ
ครุศาสตรจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี  สระแกว 

40,000 39,880 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําโครงงานคณิตศาสตร 20,000 20,000 
4. โครงการคายปฐมวัย 20,000 19,982 
5. โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนการ
จัดการเรียนรูศิษยเกา/ครูพี่เล้ียงและครูในเครือขายปฐมวัย 

15,000 14,960 

6. โครงการการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน 

10,000 10,000 

7. โครงการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยการเลานิทาน 30,000 30,000 
8. โครงการจัดทําจุลสารศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

60,000 59,894 

9. โครงการจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตรเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย             
และวิชาการดานการศึกษาสําหรับอาจารยนักศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

90,000 89,999 
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ตารางท่ี 3.8  (ตอ) 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผน ที่ใชจริง 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูเครือขาย 90,000 89,728.75 
11. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุมวิชาสาระตางๆ 90,000 89,935.75 
12. โครงการพัฒนาความรูดานจัดการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับ
ครูเครือขาย 

90,000 89.999.75 

13. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูในกลุมสาระวิชาตางๆ 90,000 89,947 
14. โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ 

100,000 99,921.75 

15. โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 10,000 10,000 
16. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและเผยแพร
ผลงานของศูนยพัฒนาคร ู

100,000 100,000 

 
ตารางท่ี 3.9  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3                
ของคณะครุศาสตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ  

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการตามแผนงาน/ 
งบประมาณที่ได 

16 16 1,055,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 16 16 1,053,572 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 100 99.86 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูงท่ีมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

คณะมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมี
การวางแผนงานโครงการ จํานวน 15 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 2,206,786 บาท 
และไดดําเนินการจํานวน 12 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,112,197.18 บาท  

 

ตารางท่ี 3.10  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะครุศาสตร 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผน ที่ใชจริง 
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผน 10,000 9,998 
2. โครงการสงเสริมสุขภาพ/จัดอบรม 10,000 โอน 
3. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน 277,781 275,861.81 
4. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
ของคณะ 

1,217,763.62 934,005 

5. โครงการจัดสวัสดิการแกบุคลากรและนักศึกษา 41,000 40,939.86 
6. โครงการ คาสาธารณูปโภค 25,000 24,999.02 
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ตารางท่ี 3.10  (ตอ) 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผน ที่ใชจริง 
7. โครงการคาวัสดุเชื้อเพลิง 200,000 199,860.27 
8. โครงการจัดอบรมใหอาจารยและบุคลากรและนักศึกษา 15,000 15,000 
9. โครงการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

10,000 9,992 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารยเขาสูตําแหนง 10,000 - 
11. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการจัดการเรียนรู 380,000 97,654.10 
12. โครงการสงเสริมการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน
ภายนอก 

95,000 - 

13. โครงการสัมมนาการจัดการความรู KM สําหรับคณะครุศาสตร 4,000 4,000 
14. โครงการจัดหาอุปกรณและพัฒนาหองปฏิบัติการบริหารการศึกษา
และหลักสูตรและการเรียนการสอน 

200,000 196,128.50 

15. โครงการจิตอาสาสําหรับนักศึกษาครู 20,000 20,000 

 
ตารางท่ี 3.11  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ของคณะครุศาสตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ  

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการตามแผนงาน/ 
งบประมาณที่ได 

15 12 2,206,786 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 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  มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

พ.ศ. 2547  ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค สวนหน่ึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ            
การเปนวิชาชีพช้ันสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาดังน้ี 
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2.6.1  การจัดทําโครงการตาง ๆ  
1)  โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน 
2)  โครงการพัฒนาความรูดานการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู 
4)  โครงการพัฒนาและสรางแหลงเรียนรูการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

ในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ 
5)  โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุมสาระวิชา 

 

ตารางท่ี 3.12  โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร 

ช่ือโครงการ 
วันที่

ดําเนินการ 
สถานที ่

  กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุปความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 
 ความรู 

   ความพึง
พอใจ 

  การ
นําไปใช 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยใน               
ชั้นเรียน 

21 เม.ย.55 ตึก 7 
คณะ             

ครุศาสตร 

 100  103    88.00   81.55   89.20    100 

2. โครงการพัฒนา
ความรูดานการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

12 พ.ค.55 หอง
ประชุม
ราช

นครินทร 

 100  229    88.80    92.43   91.20    100 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเทคนิคการ
จัดการเรียนรู 

 

26 พ.ค.55 หอง
ประชุม
ราช

นครินทร 

100 204    84.60    96.57   86.20    100 

4. โครงการพัฒนาและ
สรางแหลงเรียนรูการ 
บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนรูตามกลุม
สาระ 

30 พ.ค.55 หอง
ประชุม
ราช

นครินทร 

100 170   86.60   91.76   89.80    100 

5. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทางการสอน
ในกลุมสาระวิชา 

1 ก.ค.55 หอง
ประชุม
ราช

นครินทร 

100 257   85.20   92.09   87.80    100 
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2.7  มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
คณะครุศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใหแกศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
100,000 บาท  

  
ตารางท่ี 3.13  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของคณะครุศาสตร 

ช่ือโครงการ 
วันที่

ดําเนิน
การ 

สถานที ่
กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 
ความรู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไปใช 

1. โครงการพัฒนา
และสรางแหลงเรียนรู
การบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการเรียนรูตาม
กลุมสาระ 

30 พ.ค.
55 

หอง
ประชุม
ราช

นครินทร 

100 170 86.60 91.76 89.80     100 

 
ตามที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ไดจัดอบรมในโครงการตามแนว

พระราชดําริ : พัฒนาองคกรพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
เพื่อใหเขาใจถึงแนวทางตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โดยมีแตคณะ สํานัก 
ศูนย เขารวมการอบรมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  คณะครุศาสตรจึงใหการสนับสนุนบุคลากร
ของคณะ  และไดจัดสงบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เขารวมโครงการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทุกคน ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง             
เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และนําบุคลากรทุกคน             
ไปศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใช ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถบรรลุ
ตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ใหสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
ยังกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดเปนอยางดี   

นอกจากน้ีอาจารย บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตรไดนําความรูที่ไดรับจากอบรม      
ไปขยายผลดําเนินโครงการซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม คือ โครงการนํ้าหมักชีวภาพ                

และคณะครุศาสตรยังไดนําโครงการนํ้าหมักชีวภาพ เขารวมการประกวดในโครงการพัฒนาหนวยงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการเปนผูจัดข้ึน และคณะ                    
ครุศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย  
 

2.8  มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 
คณะครุศาสตร ใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของคณะ และคณะ
จัดใหมีโครงการความรวมมือในการจัดการจัดฝกอบรม   
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ตารางท่ี 3.14  โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมอืของคณะครุศาสตร 

ขอตกลงความรวมมือทาง (MOU) 
วันที่ลงนามความ

รวมมือ 

กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

(ชวงเวลาเนินการ) 
สําเร็จ 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายเผยแพร 
ถายทอด และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนบน
ระบบ e-Learning (eDL-Square) ระยะที่ 2 
ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

4 พ.ย. 55 ก.ค. 55 - ก.ค. 57 
อยูในระหวาง

ขั้นตอนของการ
ติดตั้งใหกับโรงเรียน 

ยังไมสําเร็จ 

2. การดําเนินงานโครงการพัฒนาครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย การศึกพิเศษ บรรณารักษ และ
แนะแนว ของศูนยเครือขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

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

สําเร็จ 

3. การดําเนินงานโครงการอบรมครูกลุมระดับสูง 
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
รุนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- เม.ย. - มิ.ย. 55 
   - จัดอบรม 
   - ประเมินผล 
   - สรุปรูปเลม 

สําเร็จ 

4. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัย
การทองเที่ยวยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 

พ.ค. - มิ.ย. 55 ความรวมมือดาน
พัฒนาหลักสูตรและ

แลกเปล่ียน 
นักศึกษาจีน 

สําเร็จ 

5. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระยะส้ันกับ
มหาวิทยาลัยเจียงซี นอรมอล ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ก.ค. - ส.ค. 55 นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ 30 คน 

สําเร็จ 

6. โครงการลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับ
University of Management and Economics 
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เม.ย. 55 มีบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทาง
วิชาการ MOU 

สําเร็จ 

7. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

พ.ค. 55 ความรวมมือดาน
หลักสูตรและมี

นักศึกษาแลกเปล่ียน
ประสบการณ

วิชาชีพ 

สําเร็จ 
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3.  การประเมินผลงาน 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 23 คน หรือรอยละ 65.71  

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน             
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ                    
งานสรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.76) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.99) คะแนนเฉลี่ย
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) คะแนนเฉลี่ยดานการ               
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97)  คะแนนเฉลี่ยดานการสราง
เครือขายความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.66) 
 

4.  การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน             

31 คน หรือรอยละ 70.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                
5 ดาน ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.83) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ภาพรวมไดคะแนน
เฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.92)  

 

5.  สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะครุศาสตรอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนนเทากับ 4.59 

อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.68 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม 3.83  ซึ่งสรุปได
ดังตารางที่ 3.15 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ แสดงดังตารางที่ 3.16 

 
ตารางท่ี 3.15  คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงนํ้าหนักของคณะครุศาสตร 

 คาถวงนํ้าหนัก คาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 90 4.68 

จากแบบสอบถาม 10 3.83 

รวม 100 4.59 
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ตารางท่ี 3.16  ผลการดําเนินงานคณบดีคณะครุศาสตร ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน  
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 4.51 4.51 
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 5.00 5.00 
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

5 รอยละ 
86.26 

5.00 

มิติ 2 ดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.67 4.67 
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น 

5 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ  
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ                          
ในปการศึกษาทีประเมิน 

2 รอยละ 
82.28 

5.00 

5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
อุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

10 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ           
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหาร 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ  
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสราง
เครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

10 รอยละ 
66.67 

3.00 

ผลรวมคะแนน 90  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) คณะไดประสานงานอยางดีย่ิงกับคณะอื่นโดยเชิญอาจารยจากคณะอื่นเขามาสอนใน

วิชาเอก ทําใหนักศึกษามีคุณภาพ 
7) ดานงานวิจัย บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะไดดําเนินการมีข้ันตอน

ชัดเจน และไดผลลัพธตามที่ไดวางแผน และมีการประเมินทุกโครงการ 
8) คณะใหความสําคัญดานการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประาณจากงบประมาณรายได 

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) คณะควรเรงและมีเปาหมายพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน และตําแหนงทางวิชาการให

ใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

 
 

1.  ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดพัฒนา

มาจากภาควิชาเกษตรศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ต้ังแตปพุทธศักราช 2528  

ป 2538 ไดมีพระราชกฤษฎีกาไดจัดต้ังคณะเกษตรและอุตสาหกรรม  ในสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ  โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตอมาไดผลิต
บัณฑิตเพิ่มข้ึนอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

ป 2542  ไดมีการเปลี่ยนช่ือเปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร จนถึงปจจุบัน 
ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีภารกิจทั้ง 4  ประการ ตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาล คือ “อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” ทางคณะไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตร ี  
4 ป (วท.บ) จํานวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
และหลักสูตรเกษตรศาสตร และในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
คณะมีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่าํเสมอโดยเขารวมการอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน   และศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิ  มีโครงการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารยและนักศึกษาในดานการเกษตร 
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  งานอบรมดานการพัฒนาบุคลิกภาพแกนักศึกษา   
งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานบริการทางวิชาการแกชุมชน  ตามความตองการของ
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ทองถ่ิน รวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดําริ และไดรับเชิญไปเปนวิทยากรในหนวยงานตางๆ          
ทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากน้ีคณะยังไดจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สมศ.   ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด
ของกพร.  เพื่อให การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ 

 
1.1  รายชื่อผูบริหาร 

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา คณบดี 
ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษาและวิจัย  
อาจารย ดร.กันภา  สุขลิ้ม รองคณบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 
ผศ.คําทอง  มหวงศวิริยะ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ผศ.สรุพงษ  ธรรมขันธ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
อาจารย ดร.สุภณิดา  พฒัธร ประธานหลักสูตริทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
อาจารยราชาวดี  ยอดเศรณี ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร 
รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
นางวิไลลักษณ  พงษแพทย      หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

1.2  ปรัชญา 
สรางสรรคคนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  สงเสรมิภูมปิญญาไทย ใสใจภูมิปญญาสากล 
 

1.3  วิสัยทัศน 
เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพฒันาทองถ่ินอยางย่ังยืน  โดยการบรูณาการ

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
 

1.4  พันธกิจ 
1.  การผลิตบัณฑิตโดยมุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
2.  การวิจัยมุงเนนการหาองคความรูใหมและการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  โดยการบรูณาการ

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
3.  การบริการวิชาการโดยมุงเนนการใหความรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตรแกชุมชน และ

สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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1.5  ขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีบุคลากรสายวิชาการ 16 คน ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารย 3 คน และผูชวยศาสตราจารย 7 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 13 คน   
ในปการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ               

ในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร โดยมี 3 หลักสูตรที่งดรับนักศึกษาแตยังมีนักศึกษาตกคาง 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.  ผลการดําเนนิงาน 
2.1  มิติท่ี 1 ดานการเรียนการสอน 

2.1.1  หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมกีารจดัการเรยีนการสอนประจาํปการศึกษา 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)  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตร ในแผนการผลิตบัณฑิต และใน

แตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้งหน่ึง     
วาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม 

3)  มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา 
ในปการศึกษา โดยใชวิธีประเมินโปรแกรมสํารวจขอมูลออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 87.50   

2.1.3  โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา  
คณะไดพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพื่อใหโอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมปลาย 

นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษกลาวคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 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  การสง เสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต                        
ท่ีพึงประสงค 

คณะไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป โดยมีโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) คณะจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                 
โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมไวในคูมือนักศึกษา 

2)  คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 
-  กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก โครงการอบรมคอมพิวเตอร การใชโปรแกรม 

Photoshop เพื่อการตกแตงภาพและโปสเตอร โครงการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรเพื่อนําเสนอ
ผลงานเปนตน 

-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก โครงการแขงขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย เจาฟาเกมส  

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชนในโครงการฟนฟูสุขภาวะและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังนํ้าทวม ณ โรงเรียน
วัดคุณหญิงสมจีน  

-  กิจกรรมนันทนาการ ไดแก โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการเสริมสราง
คุณธรรมตานภัยยาเสพติด เปนตน  

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก โครงการแหเทียนเขาพรรษา โครงการ
ปลูกจิตสํานึกอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมไหวครู โครงการทําบุญวันข้ึนปใหม โครงการ    
บายศรีสูขวัญ เปนตน  

3)  คณะมีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม และไดนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยแจงผลการประเมินในการ
ประชุมคณะเพื่อพิจารณา และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําผลการประเมินไปปรบัปรงุการจดั
กิจกรรมในครั้งตอไป 

นอกจากน้ีคณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไดแก 
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โครงการเสริมสราง
คุณธรรมตานภัยยาเสพติด มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

(1) มีการวางแผนพัฒนาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(2) มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ               
ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังน้ี 

- ดานการสงเสริมประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมการเลือกต้ังในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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-  ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรม 

-  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด มีการจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรมตาน
ภัยยาเสพติด 

(3)  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ    

-  โครงการศึกษาดูงานอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
-  โครงการพัฒนาการทํางานเปนทีม 
-  โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพฒันาจิตใจและสงเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากร 

จังหวัดชลบุร ี
2.1.5  การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย 

คณะจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 
และในภาคเรียนที่ 1/2555 ใชการประเมินการเรียนการสอนผานระบบออนไลน โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ                  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  มีการแจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยทราบเพื่อนําไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 

2.1.6  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555  
ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังน้ี 

1)  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.31 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 
86.2 โดย  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง
ที่สุด รองลงมาไดแก ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 ดังน้ี 

(1) ดานการจัดการเรียนการสอน  นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
มีคาเฉลี่ย 2 ภาคเรียนที่ 4.47 หรือรอยละของคะแนน 89.4 

(2)  ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู นักศึกษามีความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู คะแนนเฉลี่ย 2 ภาคเรียนที่  4.29 หรือรอยละของคะแนน 85.8 

เมื่อนําผลการสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  (รอยละ 87.60) 
เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แลวได
เทากับ 5 คะแนน  
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2.1.7  นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขันอยูเสมอ               
มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขัน มีกองทุน
พัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555                      
คณะมีนักศึกษาที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 8 คน  

 
2.2  มิติท่ี 2  ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะเปนหนวยงาน
ในการปฏิบัติและสนับสนุนผลักดันใหเกิดงานวิจัยในคณะ ในปงบประมาณ 2555 คณาจารยในคณะ             
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยที่นําไปถายทอดเพื่อการพัฒนา
ชุมชนมากมาย  

2.2.1  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค  ไดดําเนินการดังน้ี 

1)  คณะไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัย
เปนผูดําเนินการ 

2)  มีการแตง ต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนระดับคณะ มีหนาที่พิจารณา
โครงการวิจัยของผูขอรับทุนและรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิจัย คุณภาพงานวิจัย               
ที่เอื้อตอการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  

3)  คณะมีการติดตามและประเมินผลในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยอยางครบถวน 

2.2.2  การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุน
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) 
นอกจากน้ีคณะไดใหการสนับสนุนในดานหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือในการวิจัย 

ตลอดจนจัดเจาหนาที่หองปฏิบัติการเพื่อชวยนักวิจัย 
2.2.3  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

คณะสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานทําการวิจัยรวมกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลาง             
เพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัมพันธในกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับความรวมมือ                      
ในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ดังน้ี 
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1)  รวมมือกับองคกรปกครองสวนจงัหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด
ระยอง จังหวัดสระแกว ในการวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการ
ประชาชน จํานวนงบประมาณ 150,000 บาท โดย ผศ.ทรงพลธนฤทธ และคณะ 

2)  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานนําชม
พิพิธภัณฑ สํานักงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวนเงิน 
100,000 บาท โดย ผศ.ทรงพลธนฤทธ และคณะ 

2.2.4  คณะมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ 
1)  คณะมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย มีการเผยแพรงานวิจัยในวารสาร

วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หรือวารสารอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

2)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมีผลงานวิจัยเผยแพร ระดับชาติ 2 เรื่อง               
และระดับนานาชาติ 4 เรื่อง 

3)  มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน                
ในระดับชาติและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่รับบริการ จํานวน 6 งาน  

4)  มีผลงานที่นําไปพัฒนาชุมชนทองถ่ินและเปนการบูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัย และใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัย เชน การศึกษาแนวโนมการจัดสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน  

 
2.3  มิติท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่
กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชากาดังน้ี 

1.  คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ              
แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน 
หนวยงานตางๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี และไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ
ในการใหบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําเปนคูมือ                      
การใหบริการวิชาการ 

2.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 230,000 บาท เพื่อดําเนิน              
โครงการ/กิจกรรมดานการบรกิารวิชาการแกสังคมตามแผนจํานวน 7 โครงการ เพื่อสงเสริมและ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถ่ิน ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 155 คน กลุมเปาหมายในการจัด
ฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยขาราชการ และประชาชนทั่วไป  

3.  คณะไดดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการวิชาการ
กอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ 

4. คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ดังน้ี 
    4.1  บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” กับคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ดานการบริการวิชาการ    
 4.2  บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” 

ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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    4.3  บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง โรง เรียนวัดคุณหญิงสมจีนกับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดานการบริการวิชาการ 

5. คณะไดดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิ้น                      
7 โครงการ  รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 230,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 155 คน  แตมีผูเขาอบรมจํานวน 210 คน  

6.  คณะไดโครงการบริการวิชาการเรื่อง สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ 
2555 นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการสุขาภิบาลอุตสาหกรรมอาหารในภาคเรียนที่ 
2/2554 และงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโนมการจัดสุขาภิบาลในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน              
วัดคุณหญิงสมจีน  

7.  ผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะ ที่อาจารยมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
เชน เปนวิทยากร เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน จํานวน 10 คน                     
จากอาจารยทั้งหมด 16 คน คิดเปนรอยละ 62.5 จําแนกไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.17  การดําเนินงานบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ จํานวนงบประมาณ 

1. โครงการปลูกกระถินสําหรบัใชเปนพืชพลงังาน 18,500 บาท 
2. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาและการรกัษาโรคเรื้อน 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 เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนิสิตปรญิญาโท ม.เกษตรศาสตร 
9. ผศ.คําทอง มหวงควิริยะ เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดสวนใหกรุงเทพมหานคร 

 

8.  คณะไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.75 
ของอาจารยทั้งหมดในคณะ 

9.  คณะมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 2 แหลง คือ 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตรและอาหาร  ที่ใหบริการตรวจวิเคราะหหาคุณภาพหรือ
องคประกอบของตัวอยางสารตางๆ  และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง : ฐานการเพาะเห็ดของ
มหาวิทยาลัย 

10. โครงการที่ดําเนินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช 
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2.4  มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให

ความสําคัญตอการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว ดังน้ี  

1)  คณะมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการเพื่อปลูกจิตสาํนึกใหกบันักศึกษา
หลายโครงการ เชน โครงการทําบุญวันข้ึนปใหม โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงกรานตไทย โครงการ
บายศรีสูขวัญ โครงการแหเทียนเขาพรรษา เปนตน 

2)  คณะมีโครงการปลูกจติสํานึกอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับรายวิชาการตลาด
ของอาหาร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3)  คณะมีโครงการที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ ไดแก โครงการรวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 2 
“ตามรอยพออยางพอเพียง”  

 
2.5  มิติท่ี 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ 

คณะไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังน้ี  
2.5.1  การบริหารจัดการท้ังองคกร 

 การบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิดบรรยากาศ   
ที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพคณะไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบ
อาคารเรียนภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในคณะใหรมรื่น สวยงาม จัดใหมีที่น่ังพักผอนอยางเพียงพอ 
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  ซึ่งเพิ่มข้ึนจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
จํานวน 266,401 บาท  เปนอัตรารอยละ 14.09  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดแสดงการจําแนกตาม
ผลผลิตและตามงบรายจาย  เห็นไดวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตน้ันเพิ่มใหกับผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรถึงรอยละ 5.09  และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย จะมีการเพิ่มในงบรายจายอื่นถึงรอยละ 53.81 
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายละเอียดของการเบิกจายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ  
ซึ่งแสดงใหเห็นยอดการเบิกจายจริงเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยูในอัตรารอยละ 82.09  

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบั ติราชการ ป พ.ศ. 2555                       
จะรายงานเรียงตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร โดยรายงานผลที่เกิดข้ึน จํานวนงบประมาณที่ใชจาย 
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนงาน ดังตอไปน้ี 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ                     
เชิงบูรณาการ 

คณะไดสรางความมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบริการวิชาการ 
และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน              
ใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 5 โครงการ และจัดสรรเงนิงบประมาณ 
จํานวน 30,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวน 5 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,600 บาท อาทิเชน โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษยเกาทางดานวิชาการ โครงการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร โครงการศึกษาดูงานดาน
อุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศและรวมประชุมวิชาการ โครงการเตรียมความพรอมสูการวิจัย 
โครงการเสริมสรางความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร โครงการรวมการแขงขันตอบปญหา Nestle Quiz 
Bowl 
 
ตารางท่ี 3.18  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัด/ คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ตามแผน ที่ใชจริง 

- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษยเกาดานวิชาการ 
- โครงการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร 
- โครงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรม
อาหารภายในประเทศและรวมประชุม
วิชาการ 
- โครงการเตรียมความพรอมสูการวิจัย 
-โครงการเสริมสรางความรูพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร 
- โครงการรวมการแขงขันตอบปญหา 
Nestle Quiz Bowl 

- จํานวนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาดานวิชาการ 
 (2 โครงการ) 
- จํานวนนักศึกษาหรือ
ศิษยเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรมหรือ
รางวัลวิชาการดาน 
อ่ืน ๆ  (1 คน) 

5 โครงการ 
 
 

 
8 คน 

สําเร็จ 
 
 

 
สําเร็จ 

30,000 
 
 
 
 
- 

29,600 
 
 
 
 
- 
 

- โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย 

- รอยละของ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนตออาจารย
ประจํา รอยละ 5 
- จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 
30,000 บาท/คน 
- จํานวนโครงการ
บูรณาการการวิจัยกับ
พันธกิจอ่ืน 1 โครงการ 

รอยละ 25 
 
 
 

 
17,106.25 

 
 
 

 
4 โครงการ 

สําเร็จ 
 
 
 

 
ไมสําเร็จ 

 
 
 

 
สําเร็จ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 



153 
 

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

 

ตารางท่ี 3.19  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

6 โครงการ 9 30,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง  9  29,600 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 98.67 

หมายเหตุ : จํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมากกวาโครงการที่ตั้งเปาหมายไวในแผนการปฏิบัติราชการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
สูงสุด 

คณะไดกํ าหนดประเด็นยุทธ โดยคํานึง ถึงการจัดการ เรียนการสอนใหกับบัณฑิต                          
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ 
จํานวน 14 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,387,700 บาท คณะไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนิน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 14 โครงการใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,385,855.61 บาท 
อาทิเชน โครงการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณภายนอก โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและ
ฝกประสบการณ โครงการเสริมสรางสุขภาพ โครงการเสริมสรางคุณลักษณะนักศึกษาดานคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินใหแก
นักศึกษา 

 

ตารางท่ี 3.20  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
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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ตารางท่ี 3.20  (ตอ) 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
โครงการสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินใหแกนักศึกษา 
   - โครงการพัฒนาบุคลกิภาพ 
   - โครงการแหเทียนพรรษา 
   - โครงการทําบญุวันข้ึนปใหม 
   - โครงการบายศรสีูขวัญ 
   - โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม 

30,000 29,995.00 

 
ตารางท่ี 3.21  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

14 14 1,387,700 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง  14 1,385,855.61 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 99.87 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไขปญหา
ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจ                     
ในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได
กําหนดยุทธศาสตรข้ึนเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรยีนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลือ่นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย 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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ตารางท่ี 3.22  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
โครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการเกษตรและอาหาร 
   - โครงการปลูกกระถินสําหรับใชเปนพืชพลังงาน 
   - โครงการรณรงคปองกันพิษสุนัขบา 
   - โครงการหญาแฝก 
   - โครงการดอกไมสดอบแหง 

80,000 80,000 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - โครงการเพาะเห็ด 
   - โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร 
   - โครงการปลูกพืชโดยไมใชดิน 

150,000 150,000 

 
ตารางท่ี 3.23  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

7 7 230,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง  7 230,000 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 100 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตาม
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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ตารางท่ี 3.24  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ 185,000 172,433.00 
โครงการสงเสริมสวัสดิการ 
   - โครงการปฏิบัติธรรม 
   - โครงการเชิดชูคนเกง 

15,000 15,000 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ             
ป 2556 และการจัดการความรู 

10,000 
 

9,967.46 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 15,000 15,000 
 
ตารางท่ี 3.25  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

5 5 225,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง  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  มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค สวนหน่ึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู 
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังน้ี 

6.1  การจัดทําโครงการตาง ๆ  
1)  โครงการเพาะเห็ด วันที่ 30 มนีาคม - 1 เมษายน 2555  ณ โรงเรยีนผักไห “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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ตารางท่ี 3.26  โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนินการ 
สถานที ่ กลุมเปา 

หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความรู ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

โครงการเพาะเห็ด 30 มี.ค. -          
1 เม.ย. 55 

โรงเรียน
ผักไห
สุทธา

ประมุข
จ.อยุธยา 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 30 

คน 

32 100 100 100 สําเร็จ 
 

โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงอาหาร 

15 ก.พ. -
27 ก.ค. 55 

คณะ ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 20 

คน 

23 100 83.50 100 สําเร็จ 
 

โครงการปลูกพืชโดย
ไมใชดิน 

14 - 15  
ก.ค. 55 

คณะ ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 30 

คน 

31 100 100 96.77 สําเร็จ 
 
 

 
2.7  มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมใหบริการจัดการวิชาการดานการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 23,500 บาท และคณะไดจัดใหมีโครงการตาม
แนวพระราชดําร ิ: โครงการหญาแฝก มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหแก ขาราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในโอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการ
ฝกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ 

โครงการอบรมและใหบริการการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน                        
2 โครงการ ไดแก โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการหญาแฝก ณ โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”         
จ.พระนครศรอียุธยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555  และโครงการรวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 2 “ตามรอยพอ              
อยางพอเพียง” เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2555 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสงบุคลากรเขารวมกับ
โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เชน 

1) คณะจัดสงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดโดยสํานักสงเสริมการเรียนรู จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 และรุนที่ 2 
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและอาคารสงเสริมการเรียนรู  
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2) คณะไดจัดโครงการตามแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ                  
สายสนับสนุน เชน โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร ที่ศูนยการศึกษาการพัฒนา                 
อาวคุงกระเบน โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตใจและสงเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากร  

3) คณะไดจัดโครงการสรางอาชีพเสริมดานการเกษตร (การเพาะเห็ด) เพื่อใหบุคลากร                 
นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดสงโครงการเขาประกวด                     
ในมหาวิทยาลัย ไดรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

4) คณะมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช โดยทําใหคณะเปนองคกรประหยัดทรัพยากร เชน นํ้า ไฟ กระดาษ และรักษาสิ่งแวดลอม  

 
ตารางท่ี 3.27 โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ช่ือโครงการ วันที่
ดําเนิน
การ 

สถานที ่ กลุม
เปา 

หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความรู ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไปใช 

โครงการตามแนว
พระราชดําริ : 
โครงการหญาแฝก 

17 ก.ค.
55 

โรงเรีย 
“สุทธา
ประมุข”  
จ.อยุธยา 

บุคคล
ทั่วไป  
10 คน 

53 100 83.02 100 สําเร็จ 
 
 

โครงการรวมพลคน
พอเพียง ครั้งที่ 2 
“ตามรอยพออยาง
พอเพียง”  

10-11 
มี.ค. 55 

มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏวไลย

อลงกรณ 

บุคคล
ทั้วไป 

100 คน 

243 คน 83.60 83.60 84.8 สําเร็จ 

 
ตารางท่ี 3.28  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริที่นํามาใชในการบริหาร
คณะของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ชื่อโครงการ การนํามาใชในการบริหารจัดการคณะ 

โครงการตามแนว
พระราชดําริ : 
พัฒนาองคกร
พอเพียง 

- โครงการพฒันาศักยภาพการทํางานของบุคลากร ที่ศูนยการศึกษาการพฒันา
อาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบรุี 
วันที่ 1 - 3 พ.ค. 55 
- โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพฒันาจิตใจและสงเสริมคุณธรรมสําหรบับุคลากร 
ณ สํานักสงฆอทุัยเมตตาธรรม ธรรมยุต อ.บางละมุง จ.ชลบรุี วันที่ 10 - 11 
พ.ค. 55 
- โครงการสรางอาชีพเสริมดานการเกษตร (การเพาะเห็ด) 
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2.8  มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 
คณะใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจของ

คณะและมหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของคณะ คณะจัดให
มีโครงการความรวมมือในดานตางๆ และไดมีกิจกรรมหลังการทําขอตกลงความรวมมืออยางตอเน่ือง  

 

ตารางท่ี 3.29  โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมอืของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ขอตกลงความรวมมือทาง (MOU) วันที่ลงนาม

ความรวมมือ 
กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
(ชวงเวลาดําเนินการ) 

สําเร็จ 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชนและเอกชน 
บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
ถายทอดเทคโนโลยี “คลีนิกเทคโนโลยี” 
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

10 ม.ค. 55 เสนอโครงการเพาะเห็ดชุมชน
เขมแข็งบานหนองแวง จังหวัด
สระแกว 

รอผลการ
อนุมัติ

โครงการของ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” กับ              
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

4 ก.ค.54 ดานการบริการวิชาการ ในการจัด
อบรมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
: โครงการหญาแฝก วันที่ 17 ก.ค. 
55 และโครงการเพาะเห็ด วันที่ 30 
มี.ค. - 1 เม.ย.55 

สําเร็จ 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีนกับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ป พ.ศ. 2554 - ดานการบริการวิชาการ ในการจัด
อบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารใน
โรงอาหาร วันที่ 15 ก.พ.55 
- ดานงานวิจัย “การศึกษาแนวโนม
การจัดสุขาภิบาลในสถานศึกษา:
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน 
- ดานการบริการชุมชน โครงการ
ฟนฟูสุขภาวะและทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชนหลังนํ้าทวม โรงเรียนวัด
คุณหญิงสมจีน 

สําเร็จ 
 
 
 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 
บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
คณบดีคณะเกษตรศาสตรและคณะ                     
ที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ที่สังกัดคณะเกษตรศาสตร                         
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือคณะอ่ืนๆ                
ในนามภาควิชา 

30 พ.ค. 54 - ประชุมเครือขายหลายครั้งโดยผลัด
กันเปนเจาภาพ เชน 
วันที่ 7 ธ.ค.54 ประชุมวิพากษ
หลักสูตรเพื่อจัดทํามคอ. 1มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
วันที่ 4 พ.ค. 55 ประชุมครั้งที่ 5  
ที่  ม.ราชภัฏสงขลา 

สําเร็จ 
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3.  การประเมินผลงาน 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 10 คน หรือรอยละ 62.50  

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดานการ
เรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.93) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.52) 
คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.07) คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสานโครงการ     
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.13)  คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลีย่ 3.47) 
 

4.  การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน              

16 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                 
5 ดาน ดังน้ี 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.  สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนน

เทากับ 4.60 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.69 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม 
3.75  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.30 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ แสดงดัง              
ตารางที่ 3.31 

 
ตารางท่ี 3.30  คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงนํ้าหนักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 คาถวงนํ้าหนัก คาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 90 4.69 
จากแบบสอบถาม 10 3.75 

รวม 100 4.60 
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ตารางท่ี 3.31  ผลการดําเนินงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ  
มิติ/ตัวบงช้ี คาถวง

น้ําหนกั 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน  
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 5 5 
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 5 5 
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

5  รอยละ 36.6 1 

มิติ 2 ดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.21 4.21 
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5        5 5 
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น 

5 รอยละ100 5 

มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 5 
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ  
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการในป
การศึกษาที่ประเมิน 

2 รอยละ100 5 

5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 5 
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 5 
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 5 
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5 5 

มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

10 รอยละ100 
 

5 

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7.5 รอยละ100 5 

7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทาง            
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร 

7.5 รอยละ100 5 

มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ  
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

10 รอยละ100 5 

ผลรวมคะแนน 90  4.69 
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การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จุดเดน 

1)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย
จํานวน 3 คน และ ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 7 คน อาจารย จํานวน 6 คน มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน ปริญญาโท 11 คน 

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร 
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ อุดมศึกษาเพื่อ         

การพัฒนาทองถ่ิน 
4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
6) อาจารยในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรในหนวยงานทั้งภาครัฐ                  

และเอกชน 
7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะ

บัณฑิตที่คะแนนเฉลี่ย 4.31 
8) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียน                  

การสอนและยังสนับสนุนการเรียนรูที่คะแนนเฉลี่ย 4.38 
9) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอหลายรูปแบบ               

และเปดโอกาสใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลายในการเขาเรียน 
10)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบกลไกในการพัฒนา และบริหารหลักสูตร TQF ไวใน

คูมือพัฒนาหลักสูตร 
11) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาครบ 5 ประเภท คือ 

กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
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 เรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยใชสื่อ                    
และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน 

16) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย โดยมีงบประมาณ    
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 310,000.00 บาท และมีผลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ                
4 เรื่อง และระดับชาติ 2 เรื่อง 

17) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวใน
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และตรงตามกับความตองการของชุมชนหรือหนวยงาน 
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18) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยไดจัด
กิจกรรมและโครงการอยางตอเน่ือง 

19) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบูรณาการรายวิชาการตลาดของอาหาร กับการปลูกจิตสํานึก
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

20)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทําโครงการรวมพลคนพอเพียง ตามรอยพออยางพอเพียง 
21)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เรื่องภูมิทัศน และ

สิ่งแวดลอมใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University 
22)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแกนักศึกษา     

และบุคลากร ใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
23)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในทุกกระบวนการบริหาร 
24)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับดีมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือองคการอื่นในตางประเทศ
และควรใชประโยชนจากเครือขายใหมากที่สุด 

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรจัดโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อหารายไดเขาคณะ 
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนและจัดแหลงเรียนรู              

ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึน 
4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรสนับสนุนและจัดหางบประมาณเพื่อใหอาจารยดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมการสรางและพัฒนาองคกรความรูในงานศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึน 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการแนะแนว และประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะ              

ใหหลากหลายมากข้ึน 
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คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 
 

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เดิมเปน

หมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบรุีวิทยาลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เปดสอนระดับ ป.กศ. 
และ ป.กศ.สูง วิชาที่เปดสอนเปนวิชาพื้นฐาน คือ วิชาหัตถศึกษา และเปดสอนเปนวิชาโทใหกับนักศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา (ภาคคํ่า) มีอาคารโรงฝกงานหน่ึงหลัง  

พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูทั่วประเทศไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู                     
พ.ศ. 2518  มีผลทําใหวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหมวดวิชาหัตถศึกษา               
เปนภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร ตอมาไดเรียกช่ือสั้นๆ                    
เปน “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป”  

พ.ศ. 2526  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป  ไดเปดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป หลักสูตร 4 ป ใหกับนักศึกษาภาคปกติและเปดหลักสูตร 2 ป (หลังอนุปริญญา) 
ตามโครงการอบรมครปูระจาํการ  (อคป.) เปนการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเปนรุนแรกของภาควิชา 

พ.ศ. 2528   วิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจําการ (อคป.) เปนโครงการ              
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟาและโปรแกรมวิชาเครื่องกลเปนรุนแรก                         
ใหกับนักศึกษา (กศ.บป.) ในปน้ีนักศึกษา 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 ใหจัดต้ัง  
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 8 แหง  ซึ่งจากมติดังกลาว ภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป  จึงไดรับการยกฐานะเปนคณะวิชา และไดเสนอขอแตงต้ังกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมตอวิทยาลัย  และสภาวิทยาลัยไดแตงต้ังให นายมงคล  การชํานาญ เปนหัวหนาคณะวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บริหารงานในรูปแบบคณะวิชา  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2537  โดยแยกการบริหาร
ออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทางคณะถือวาวันที่สภาการฝกหัดครูมีมติเห็นชอบใหจัดต้ัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 28 กรกฎาคม 2537 เปนวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2538 พระบาทมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอม           
ใหตรา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538”  โดยใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินมีอธิการบดีเปนผูบริหารสถาบัน คณบดีเปนผูบริหารคณะและสถาบันไดแตงต้ังให      
นายวิชิต  ศรีทอง  เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2539 สถาบันไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(5 ช้ัน) เปนแหงแรกของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 

พ.ศ. 2540 สถาบันไดปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(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
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  โดยใหมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนคณะหน่ึงของ                   
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน           
พ.ศ. 2542 (ตามหนา 39  เลม 116  ตอนพิเศษ 79  ง.  ราชกิจจานุเบกษา  12  ตุลาคม  2542)  

พ.ศ. 2543   สภาสถาบนัราชภัฏไดแตงต้ังให นายวิชิต  ศรีทอง  เปนคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว   

พ.ศ. 2546  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเปลี่ยนช่ือเปน  
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ สภาสถาบันราชภัฏไดแตงต้ังใหนายประจบ ดีบุตร 
เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2547 วันที่  14 มิ ถุนายน พ.ศ. 2547 ไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
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  วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2548  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดแตงต้ังให นายวิวัฒน  คลังวิจิตร  เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   

พ.ศ. 2550  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดแตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารยประจบ  ดีบุตร  เปนคณบดีคณะเทคโนโลยี      
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   

พ.ศ. 2554  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดแตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  ฉุยฉาย  เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดแตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารยประจบ  ดีบุตร  เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี จนถึงปจจุบัน 

 
1.1  รายชื่อผูบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารยประจบ  ดีบุตร คณบดี 
รองศาสตราจารยณรงค  นันทวรรธนะ รองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารยวิศวรรธน  พัชรวิชญ รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนพฒันา 
อาจารยอาณัติ  รังสรรคเกษม รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษาและพฒันาเทคโนโลยี 
อาจารยอําพล  เทศดี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 (ปดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา 2556) 

ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  คลังวิจิตร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 
อาจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 
อาจารยอําพล  เทศดี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
อาจารยอาณัติ  รังสรรคเกษม ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
อาจารย ดร.เทิดศักด์ิ  อินทโชติ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต  
 (ปดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2557) 
 
อาจารย ดร.เทิดศักด์ิ  อินทโชติ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
นางจุฑามาศ  วงศแสวง       หัวหนาสํานักงานคณบดี 
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1.2  ปรัชญา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ใหเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ  มีสัมมาคารวะ รักษาวินัย ใฝหาความรู เชิดชูคุณธรรม             
ดังปรัชญา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  “สถานแหงภูมิปญญา เพ่ือพัฒนานักเทคโนโลยี  
สรางสรรคคนเกง คนดีสูสังคม” 

 
1.3  วิสัยทัศน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จังหวัดปทุมธานี เปนศูนยกลางของทองถ่ินในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ เปนคนดีมีคุณธรรม มีความ
สุภาพออนนอม อดทนสูงาน บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตองเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ   
พรอมที่จะพัฒนาความรูความสามารถใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีไดเปน
อยางดี  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง  
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1.4  พันธกิจ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ     
มีภาระหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ทรงลงพระปรมาภิไธยและไดประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช  2547 โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 7 และ 8 
ดังน้ี 

มาตรา 7  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมปิญญาของทองถ่ิน  สรางสรรคศิลปวิทยา  เพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสงู ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  

มาตรา 8  ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7  ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปน้ี  

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน 
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง                          
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติ 
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4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง  

6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม                
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง            
เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ                   
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 

8. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 
1.5  ขอมูลพ้ืนฐาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ จํานวน 7 หลักสูตร ใน 10 สาขา ประกอบดวยขอมูลช่ือหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา
ดังน้ี   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนิน
ภารกิจจํานวน 4,451,100 บาท  โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 1,885,355 บาท และงบประมาณ
ที่เปนเงินรายไดจํานวน 2,532,450 บาท  
 

2.  ผลการดําเนนิงาน 
2.1  มิติท่ี 1 ดานการเรียนการสอน 

2.1.1  หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
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)  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต                

และในแตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง
หน่ึงวาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม 

3)  มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใชโปรแกรม
ออนไลน พบวา รอยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 90.12 
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ในปการศึกษา 2555  คณะไดมีเปาหมายโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน มคอ. จํานวน 5 หลักสูตร 

2.1.3  โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา 
คณะไดพัฒนารูปแบบการรบันักศึกษาเพือ่ใหโอกาสกับนักเรยีนระดับมัธยมปลายมากข้ึน  

นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษ  กลาวคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานกีฬา นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากระบบกลางและนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

คณะไดเขารวมจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษาพรอมทั้งจัด
กิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมสราง
แรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษาเชน พี่ชวนนอง  

2.1.4  การสงเสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต                       
ท่ีพึงประสงค 

คณะไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป โดยมีโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) คณะจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                
โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และปฏิทินกิจกรรมประจําป 2555 

2)  คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 
-  กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก โครงการวไลยอลงกรณประสานใจรณรงคตอตาน

ยาเสพติด กิจกรรมวันเจาฟา โครงการสงผลงานเขารวมประกวดเซรามิกส เปนตน 
-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การแขงขันกีฬานองใหม การแขงขัน

กีฬาภายในของนักศึกษาภาคปกติ การแขงขันกีฬาภายในของนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการแขงขันกีฬา
พื้นบานคณะ เปนตน 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน, โครงการ Big Cleaning Day, โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 

-  กิจกรรมนันทนาการ ไดแก โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา เปนตน 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก  กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมทําบุญ
คณะ เปนตน 

3)  คณะมีการติดตามและประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
และองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา โดยมีขอกําหนดการติดตามผลโครงการในแบบฟอรมการเสนอ
โครงการ  และมีการติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมีรายงานสรุปทุกโครงการ การนํา            
ผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง เชน หลักสูตรเทคโนโลยี
เซรามิกส ไดจัดโครงการสงผลงานเขารวมประกวดเซรามิกส เปนประจําทุกป และนําผลการตัดสิน              
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มีทั้งไดรับรางวัลและไดเขารวมแสดงผลงาน และนําสิ่งที่ไดรับจากการประกวดมาพัฒนาและปรับปรุง 
พัฒนาผลิตภัณฑใหดีย่ิงข้ึน  

นอกจากน้ีคณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไดแก 
สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด (Democracy Decency Drug)               
มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

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 ดังน้ี 

-  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด มีการจัดโครงการวไลยอลงกรณ
ประสานใจรณรงคตอตานยาเสพติด 

-  ดานคุณธรรม  จริยธรรม และความเปนไทย มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับนักศึกษา 

2.1.5  การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย 
คณะจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประเมินผล              

ความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร มีระบบ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตรโดยมีข้ันตอนดังน้ี  

คณะแจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยทราบ อาจารยนําผลการประเมิน                 
ไปพิจารณาปรับปรุงการสอนอาจารยรายงานการปรับปรุงการเรียนการสอนตอคณะและอาจารย               
ตองนําวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหมที่จะใชในภาคเรียนตอไป 

2.1.6  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2554 ในภาพรวมอยูที ่4.59 คะแนน 
ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังน้ี 

1.  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.59 คะแนน โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม, ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี, ดานทักษะทางปญญา 
และดานความรู ตามลําดับ  เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.ประจําปงบประมาณ               
พ.ศ. 2554 แลวไดเทากับ 4.00 คะแนน 

2.  ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา อยูที่ 4.24 คะแนน โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลักดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียด
ของแตละประเด็นหลัก ดังน้ี 

2.1  ดานการจัดการเรียนการสอน  นักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารยผูสอน
ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบสูงที่สุดรองลงมา ไดแก อาจารย                    
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มีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความเหมาะสม  อาจารยเขาสอน                  
อยางสม่ําเสมอและตรงตอเวลา  นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน              
การสอน เปนตน 

2.2 ดานการใหบริการนักศึกษามีความพึงพอใจอยูที่ 4.20 คะแนน  นักศึกษามีความ                 
พึงพอใจตอขนาดและสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิของหองบรรยาย และเสียงรบกวน เปนตน 
เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยูที่ 4.24 คะแนน 

  
ตารางท่ี 3.32  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

รอยละของ
คะแนน 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.13 0.84 82.6 
ดานความรู 3.89 0.77 77.8 
ดานทักษะทางปญญา 4.01 0.79 80.2 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.12 0.83 82.4 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.84 0.81 76.8 

 

2.1.7  นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม               
และจริยธรรม 

คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขันอยูเสมอ               
มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขัน มีกองทุน
พัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555             
คณะมีนักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารย ที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ดังตอไปน้ี 

1)  นักศึกษา จํานวน 4 คน  ไดแก  

-  นางสาวรุงกาญจน  โถทอง ไดรับรางวัลที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑเครื่องใช              
บนโตะอาหาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ 
ผลงานช่ือ “Born of Form”  และไดรับรางวัลยอดเย่ียมเครื่องปนดินเผาประเภทศิลปกรรม (Ceramic 
Art) ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 16 ผลงานช่ือ “เกลียวคลื่นสีสม” 

-  นายศราวุฒิ  โปนา  ไดรับรางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม
ประเพณี (Ceramic Handicraft : Traditional) ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 16 
ผลงานช่ือ “หนังใหญ 

-  นางสาวอุทุมพร  กลิ่นเกษม  ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑเครื่องใช
บนโตะอาหาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ 
ผลงานช่ือ “Copper Red Plates” 
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-  นางสาววรัญญา  จิตรชวย  ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑเพื่อตกแตง
ภายใน ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ ผลงานช่ือ “รัง” 

2)  ศิษยเกา จํานวน 1 คน  ไดแก 
-  นายสุธารักษ  แสงเทศ  ไดรับรางวัลดีเดน เครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม

รวมสมัย (Ceramic Handicraft : Contemporary) ในงานแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 
16 ผลงานช่ือ “คลื่นไฟฟน” และไดรับรางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน 
thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ ผลงานช่ือ “Cocktail 
Party Set” 

3)  อาจารย จํานวน 1 คน 
 ไดแก อาจารยกฤตยชญ  คํามิ่ง  ไดรับรางวัลจํานวน 2 รางวัล คือ ไดรับรางวัล           

ที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑเพื่อตกแตงภายในอาคาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติฯ ผลงานช่ือ “Sang - Chan 2” และไดรับรางวัลชมเชยประเภท
ผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร ในงาน Thai Ceramics Award 2011 โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะ             
และวัสดุแหงชาติฯ ผลงานช่ือ “จาน - ชาม” 
 

2.2  มิติท่ี 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 
 คณะใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการ
การวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอดมา มีการ
สนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของ
มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ 
คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

2.2.1  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค ไดดําเนินการดังน้ี 

 1)  สถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะ                
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของประเทศ พัฒนาความรูและทักษะ              
การวิจัยจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก ใหกับบุคลากรของคณะนําไปใชประโยชน                      
การปฏิบัติงานมีการจัดต้ังคณะทํางานในการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการพิจารณาทุน เปนผูรับผิดชอบรวมกับสถาบันวิจัย 

 2)  มหาวิทยาลัยจัดต้ังกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากข้ึนสนับสนุน
ดานการเงินเปนทุน และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเปนหลักและสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(เพิ่มเติมใหบริการชุมชน) 

 3)  มีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุน มีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยของ                 
ผูขอรับทุนและรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน 
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2.2.2  การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง 

 1)  คณะไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเว็บไซตดานการสงเสริม
การทําวิจัยของคณะ 

 2)  จัดทําคูมือการวิจัยของคณะประกอบดวยทิศทางการวิจัย นโยบาย ข้ันตอนการ
ขอทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยตางๆ 

 3)  มีการรวบรวมเอกสารตํารา และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย เชน Science 
direct, pro Quest 

2.2.3  การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทัง้สิ้น 680,000 บาท 
 -  งบประมาณแผนดิน - บาท 
 - งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย* 680,000 บาท 
 -  งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย - บาท 
  (อาจารยประจํา 32 คน นักวิจัย - คน รวม 32 คน) 

2.2.4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
 1)  พัฒนาระบบสรางขวัญกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดนของคณะ มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหนาที่พิจารณาคัดเลือกคณาจารย นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
และ/หรืองานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐดีเดน และสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลโดยไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 2)  พัฒนาระบบกลไกและสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก           
ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 คณะสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานทําการวิจัยรวมกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลาง              
เพื่อประสานความรวมมือ และประชาสัมพันธในกับหนวยงานภายในทราบ และไดรับความรวมมือ              
ในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

  (1)  ใหความรวมมือในการสงอาจารยเขารวมเปนทีมงานกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนากับองคกรปกครองสวนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการวิจัยโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการจากการใหบริการประชาชน  

  (2)  รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โครงการวิจัยสํารวจ             
ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  

 2.2.5 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ผลงานการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ โดยมีบทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง และมีบทความวิจัยที่ ตีพิมพ                      
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง มีงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่เผยแพรโดยการจัด
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นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง  3 เรื่อง และมีผลงานวิชาการที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร                          
1 เรื่อง มีผลงานการเผยแพรไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ดังตารางที่ 3.33 
 
ตารางท่ี 3.33  ผลงานการเผยแพรไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน การเผยแพร / การนําไปใช
ประโยชนพรอมหลักฐาน 

 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ 
 อุตสาหกรรม 

ถุงขาวกลองแจมจันทร 
 

กลุมวิสาหกจิชุมชนขาวกลอง
อินทรียสวนพริกไทย 

 อาจารยกฤตยชญ  คํามิ่ง 
  

การพัฒนาเคลอืบตนแบบสําหรบั
หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 อาจารยกฤตยชญ  คํามิ่ง 
  

การพัฒนาดินหนองเสือมาใชใน
การผลิตเครื่องปนดินเผา 

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

 อาจารยวุฒิชัย  วิถาทานัง 
  

การศึกษาและการพฒันารปูแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมงานจักสาน
ประเภทผลิตภัณฑของทีร่ะลึก
ของตกแตงและเครือ่งเรือน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุมงานกลงึไมตาล จ.เพชรบรุ ี

 
2.3  มิติท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

 คณะมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย  

การดําเนินงานดานบริการวิชาการ 
2.3.1  คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ

แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน 
หนวยงานตางๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี และไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ
ในการใหบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทําเปนคูมือ                    
การใหบริการวิชาการ 

2.3.2  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 150,000 บาท เพื่อดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนจํานวน 150,000 บาท เพื่อสงเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถ่ิน ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 142 คน กลุมเปาหมาย 
ในการจัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยขาราชการและประชาชนทั่วไป  ไดแก 

-  โครงการบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑขาวชุมชนสวนพริกไทย  
40,000  บาท 

- โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซรามิกส 37,500 บาท 
-  โครงการบริการวิชาการซอมบํารุงเครื่องยนตการเกษตร (อบต.) 20,000 บาท 
-  โครงการอบรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมแกสถานประกอบการ (งบคณะ) 
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-  โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูทางดานอุตสาหกรรมการผลิต 20,000 บาท 
- โครงการฝกอบรมผลกระทบแผนดินไหวตอโครงสรางอาคาร 10,000 บาท 
- โครงการอบรมการใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร จ.สระแกว (อบต.) 20,000 บาท 

2.3.3  คณะไดดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการ
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ 

2.3.4  คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน องคการบริหารสวนตําบล
สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี และบริษัทหางรานตางๆ 

2.3.5  คณะไดดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิ้น                          
4 โครงการ  รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 85,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.67 ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 142 คน  

2.3.6  คณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียนสอนและ             
การวิจัย เชน  โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซรามิกส และมีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเคลือบ
ตนแบบสําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส  และนํามาจัดฝกอบรมเรื่อง การข้ึนรูปเซรามิกสดวยมือ
เบื้องตน  

2.3.7  การดําเนินงานในภาพรวมคณะ ที่อาจารยมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ                        
แกสังคม เชน เปนคณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  รวมจํานวน 11 คน จากอาจารย
ทั้งหมด 32 คน คิดเปนรอยละ 34.38  จําแนกไดดังน้ี 
 

2.4  มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให
ความสําคัญตอการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม                  
การทองเที่ยว ดังน้ี 

4.1.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน ไดแก                
มีโครงการแสดงผลงานเครื่องปนดินเผาเจาฟาวไลยอลงกรณ ครั้งที่ 2  บูรณาการกับรายวิชาการเตา
และการเผาเซรามิกส ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4.2.  มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแกสังคม                     
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริการวิชาการแกสังคม ไดแก โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ                 
เซรามิกส 

4.3.  มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน วันสําคัญของชาติ
และประเพณีสําคัญ คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมคานิยมความเปนไทย อาทิ โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต และโครงการจัดนิทรรศการวันเจาฟาวิชาการ เปนตน 
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2.5  มิติท่ี 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
 คณะ ไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังน้ี 

2.5.1  การบริหารจัดการท้ังองคกร 
 คณะควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ

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 เห็นไดวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตน้ันลดลงใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรถึงรอยละ 37.94  และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย จะมีการลดลง         
ในงบเงินอุดหนุนถึงรอยละ -12.24  จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2555 จะรายงาน
เรียงตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร โดยรายงานผลที่เกิดข้ึน จํานวนงบประมาณที่ใชจาย                  
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนงาน ดังตอไปน้ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ                      
เชิงบูรณาการ 

คณะไมมีงบประมาณในยุทธศาสตรน้ี 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
สูงสุด 

คณะไดกํ าหนดประเด็นยุทธ โดยคํานึง ถึงการจัดการ เรียนการสอนใหกับบัณฑิต                             
ในระดับอุดมศึกษา  และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ 
จํานวน 5 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 1,219,566.49 บาท คณะไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนิน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 4 โครงการใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,019,586.73 บาท อาทิ
เชน โครงการจัดหาวัสดุเช้ือเพลิง, โครงการจัดหาสาธารณูปโภค, โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาและวัสดุ
สํานักงาน, โครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการ เปนตน 
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ตารางท่ี 3.34  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
1.การจัดหาวัสดุเช้ือเพลิง 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 

 
ตารางท่ี 3.35  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

5 4 1,219,566.49 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 4 4 1,091,586.73 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 80.00 100 89.51 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไข
ปญหาชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจในสภาพ
แวดที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเหน็ความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
ข้ึนเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการถายทอดความรู 
และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนดโครงการ                  
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร    
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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ตารางท่ี 3.36  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
1. จัดอบรมสมัมนาพฒันา วางแผนเครื่องมอืและงานวิจัย 160,800.00 152,421.46 
2. การอบรมพฒันาความรูแกนักศึกษา 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. กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน การเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

13,204.87 13,204.84 

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
วิชาการ 

130,000.00 109,199.41 

15. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามรอยพระราชดําริ 40,000.00 40,000.00 
16. จัดอบรมสัมมนาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 150,000.00 147,624.75 

 
ตารางท่ี 3.37  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

16 16 927,309.10 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 16 16 837,965.48 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 100 90.37 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการ             
ตามหลักธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

คณะมีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน  โดยมี
การวางแผนงานโครงการ จํานวน 10 โครงการ โดยไดจัดสรรเงนิงบประมาณจํานวน 6,735,842.21 บาท 
และไดดําเนินการจํานวน 8 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,982,750.20 บาท อาทิเชน โครงการ
จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรและปฏิบัติราชการ, โครงการอบรมสัมมนาอาจารยเจาหนาที่, 
โครงการการตรวจประกันคุณภาพภายในและภายนอก, จัดหาครุภัณฑ  เปนตน 

 

ตารางท่ี 3.38  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
1. จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อจัดทําแผนฯ 370,000.00 0 
2. การอบรมสัมมนาเจาหนาที ่ 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 

 
ตารางท่ี 3.39  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

10 10 6,735,842.21 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 8 8 4,982,750.20 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 80 80 73.97 
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2.5.3  ดานการพัฒนาบุคลากร 
คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที ่4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

และหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน เปนตน  และจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
2.6  มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบั ติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค สวนหน่ึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง                 
ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม              
กับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะจัดโครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน 4 โครงการแสดงดังตารางที่ 3.40 
 

ตารางท่ี 3.40  โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความรู ความพึง
พอใจ 

การ
นําไปใช 

โครงการอบรมการ 
ขึ้นรูปเซรามิกสดวย
มือเบื้องตน 

25 
สิงหาคม 
2555 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

15 คน 17 คน 100 84.75 82.35  

โครงการเทคนิคการ
ทําเดคูพาจ 
(Decoupage) 
เบื้องตนเพื่อการ
ตกแตงผลิตภัณฑ
สําหรับครู 

25 
สิงหาคม 
2555 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

20 คน 22 คน 100 89.76 90.90  
 

 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง             
การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการ
ทําผลงานทางวิชาการ  

26 
สิงหาคม 
2555 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

20 คน 21 คน 90.48 85.00 85.71  

โครงการ การสราง
เว็บไซตดวย Joomla 

26 
สิงหาคม 
2555 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห 
กรรม 

20 คน 21 คน 95.24 86.90 95.24  
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2.7  มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม

ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ใหแกคณะจํานวน 
20,000 บาท และคณะไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ                   
มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแกชุมชนศาลา                     
เอส เอ็ม แอล หมูที่ 6 ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปน
พลเมืองที่ดีตอประเทศชาตินอกจากน้ียังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  การดําเนินงานสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลดคาใชจายในครอบครัว 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามรอยพระราชดําริดานเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องยนตเล็กสําหรับเกษตร ซึ่งไดบูรณาการกับวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และวิชากเครื่องยนตสันดาปภายใน ในปการศึกษา 1/2555 
 

ตารางท่ี 3.41  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารขิองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน 
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความรู ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไปใช 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครื่องยนต
เล็กสําหรับเกษตร  

23 
มีนาคม 
2555 

หมูที่ 6    
ต.หวยทราย 
อ.หนองแค 
จ.สระบุร ี

ชุมชน 
50 คน 

50 คน 94.00 78.86 74.00  

 
ตารางท่ี 3.42  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริที่นํามาใชในการบริหาร
จัดการคณะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อโครงการ การนํามาใชในการบริหารจัดการคณะ 

โครงการพัฒนาพัฒนาหนวยงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
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สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 รุน แบงเปนบุคลากรสายสนับสนุน 3 รุน และอาจารย 
1 รุน เรื่อง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหบุคลากรไดมีประสบการณ                
และมีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและมีเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกร
แหงความพอเพียง  

ภายหลังจากการอบรม สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการไดติดตามกระตุน                 
และสงเสริมใหทุกหนวยงานไดจัดทาํโครงการดานการพัฒนาเอกลกัษณ เขาประกวดโดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดจัดสงโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชนํ้าสมควันไม
มาใชในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการใชนํ้ายาทําความสะอาดแบบเคมี เชน ฉีดพนตนไม
บริเวณโดยรอบคณะ ฆาปลวกและมด ดับกลิ่นในหองนํ้า ครัว และบริเวณที่มีกลิ่นอับ และสงผล                  
ตอสภาพแวดลอมโดยรอบคณะและมหาวิทยาลัย  และจากผลการประกวด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชมเชยในโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และศึกษาดูงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ       
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใช ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัย
และเกิดผลกระทบทีเ่กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
ใหสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยังกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคา                     
ตอมหาวิทยาลัย 
           

2.8  มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 
คณะใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจ                

ของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะจัด
ใหมีโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษา เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 3.43  โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ขอตกลงความรวมมือทาง (MOU) วันท่ีลงนามความ

รวมมือ 
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ชวงเวลาดําเนินการ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางองคการบรหิารสวน
ตําบลสวนพริกไทย จงัหวัดปทุมธานี 
กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี 

3 กรกฎาคม 2554 
(ระยะเวลา 3 ป) 

โครงการบริการ
วิชาการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑขาว
ชุมชนสวนพริกไทย  
28 มีนาคม 2555 

สําเร็จ 
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3. การประเมินผลงาน 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 18 คน หรือรอยละ 66.67 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน  มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดานการ
เรียนการสอนระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ                  
งานสรางสรรคระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.97) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับนอย 
(คะแนนเฉลี่ย 2.58) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.63) 
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.67) คะแนน
เฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.78)  
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 2.47) 
 

4.  การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                 

28 คน หรือรอยละ75.68 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน 
ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.96) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.11) ดานการ
บริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.06) ดานการปฏิบัติหนาที่             
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.43) 
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.16)   

 

5. สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยูในระดับ ดี โดยมีคาคะแนน

เทากับ 4.42  อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ เทากับ 4.68 และคาคะแนนจาก
แบบสอบถาม เทากับ 2.56  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.44 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด          
ทั้ง 8 มิติ แสดงดังตารางที่ 3.45 

 

ตารางท่ี 3.44  คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงนํ้าหนักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 คาถวงนํ้าหนัก คาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 90 4.68 
จากแบบสอบถาม 10 2.56 

รวม 100 4.42 
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ตารางท่ี 3.45  ผลการดําเนินงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 
  มิติ/ตัวบงช้ี คาถวง

น้ําหนกั 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน  
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 4.75 4.75 
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 4.50 4.50 
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

5 รอยละ
22.89 

1.00 

มิติ 2 ดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 5.00 5.00 
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน 
ความรวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น 

5 รอยละ 100 5.00 

มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ  
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน            
ปการศึกษาที่ประเมิน 

2 รอยละ 
90.32 

5.00 

5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.75 4.75 
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 

มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
อุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารยของ
สถาบันอุมดศึกษา 

10 รอยละ 100 5.00 

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7.5 รอยละ 100 5.00 

7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทาง           
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร 

7.5 รอยละ 100 5.00 

มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ  
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

10 รอยละ 100 5.00 

ผลรวมคะแนน 90  4.68 
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การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จุดเดน 

1)  คณะมีความโดดเดนในงานดานเซรามิกส มีทั้งอาจารยและนักศึกษาไดรับรางวัล
ระดับชาติ และนานาชาติ 

2)  มีการใหบริการวิชาการแกสถานประกอบการอยางตอเน่ือง 
3)  หลักสูตรของคณะเปนที่ยอมรับของภาคเอกชน ทําใหบัณฑิตที่จบจากคณะมีงานทํา 
4)  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ                 

อยางเปนรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะ 

1)  ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบ มคอ. ปจจุบันมี 9 หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตร 
ที่ยังไมเปนไปตามกรอบ มคอ. 

2) ดําเนินการหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรที่เปนจุดเนน เน่ืองจาก
นักศึกษาปจจุบันลดลงและกระจายไปตามสาขาวิชาตางๆ มาก 

3) พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
4) ติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

สามารถสําเร็จตามเปาหมาย 
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คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 

1. ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เริ่มต้ังข้ึนเปนคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พ.ศ. 2518 ไดปรับสถานภาพของวิทยาลัยครูเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของทองถ่ินผลิตเฉพาะ
วิชาชีพครู  ในปการศึกษา 2519  ไดเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี แบงเปนภาควิชา ดังน้ี 

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  นับต้ังแตป พ.ศ. 2543                
ไดเปดสอนหลักสูตรตอไปน้ี  

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ค.บ. และ ศศ.บ.) 
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   (ศศ.บ.) 
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จัดการศึกษาที่ศูนยกรุงเทพมหานคร 
4. โปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  (ศศ.บ.) 
5. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.) 
6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 
7. โปรแกรมวิชาการพฒันาชุมชน (ศศ.บ.) 
8. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) 
9. โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร (อ.ศศ.) 
10.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)  
11. โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป (อ.ศศ.)  

พ.ศ. 2545  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับพระบรม               
ราชานุญาตใหเปลี ่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตอมาในป                 
พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มีฐานะเทียบเทากอง  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
พยายามยกมาตรฐานทางการศึกษา  สงเสริมศักยภาพของบัณฑิตใหมีความเปนเลิศ  ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายเพื่อรองรับความตองการของผูศึกษาและตลาดแรงงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ           
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.) 
นอกจากน้ีไดจัดโครงการพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชา               

การปกครองทองถ่ินใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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นอกเหนือจากภารกิจดานการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความรูควบคูกับการพัฒนา
สังคมบนพื้นฐานความเปนไทยและการกาวไปของสังคมโลกแลว  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          
ยังมีพันธกิจในการเปนศูนยกลางทางวิชาการ รวบรวม และถายทอดความรู สนับสนุนและเผยแพร
ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากล  
ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณของชาติ 

ในดานการเสริมสรางพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาน้ัน  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
ดวยการบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลตามความสนใจ  และความถนัดของแตละบุคคล  
โดยจัดใหม ีห องปฏิบ ัติการคอมพิวเตอร  ห องปฏิบ ัติการศิลปกรรม หองปฏิบัติการดนตรีไทย  
หองปฏิบัติการดนตรีสากล หองวิทยาการทางภาษา หองปฏิบัติการศิลปะการแสดง และศูนยภาษา 

 
1.1  รายชื่อผูบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารยเอก   ศรีเชลียง คณบดี 
อาจารยพทุธะ   ณ บางชาง        รองคณบดีฝายบริหาร 
อาจารยเสธ   พิมพพยอม รองคณบดีฝายกจิการ  
อาจารย ดร.ภิศักด์ิ   กัลยาณมิตร รองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารยกมัลาศ   เยาวะนิจ ผูชวยคณบดี 
อาจารยมนฤดี   ชวงฉํ่า ผูชวยคณบดี 
อาจารยวิไลลักษณ   เรืองสม ผูชวยคณบดี 
นางนิธิวดี   เจริญสุข    หัวหนาสํานักงานคณบดี 
อาจารย ดร.ประพีรพร    สวัสด์ิดวง ประธานหลักสูตรการพฒันาชุมชน 
อาจารยมนฤดี   ชวงฉํ่า ประธานหลักสูตรจิตวิทยา 
อาจารยเบญจรงค   กุลส ุ ประธานหลักสูตรดนตรีสากล 
อาจารยจุเลียบ   ชูเสือหึง ประธานหลักสูตรนิติศาสตร 
อาจารยพิชญาณี   เชิงคีรี ไชยยะ  ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
อาจารยเสธ   พิมพพะยอ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
อาจารยบุญอนันต   บุญสนธ์ิ  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนงคลักษณ   ศรีเพ็ญ        ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
ผูชวยศาสตราจารยนเรศ   ยะมะหาร ประธานหลักสูตรทัศนศิลป 
อาจารยปยะ   สงวนสิน  ประธานหลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
อาจารยมนัส   สายเสมา  ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร 

 
1.2  ปรัชญา 

เสริมสรางบุคลากรและผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมภายใตแหลงสราง
ปญญาและความเปนเลิศทางวิชาการ 
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1.3  วิสัยทัศน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา    

ใหมีความรูคูคุณธรรม ดวยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีความพรอมในการใหบริการทางวิชาการ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน 

 
1.4  พันธกิจ 

1. การศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหไดมาตรฐาน และสอดคลองกับ    
ความตองการของสังคมและทองถ่ิน และแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิตทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสํานึก            
ในความเปนไทย 

3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และความเปนเลิศทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยมุงเช่ือมโยงความรูทองถ่ินเขากับระดับชาติและภูมิภาค 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนความรวมมือกับวัด และชุมชน เพื่อผสมผสานความรู
ทางตะวันออกเขากับตะวันตก อีกทั้งสงเสริมการฟนฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาพื้นบาน 

5. เปนศูนยกลางของการอบรมความรู  การบริการทางวิชาการ และการวิจัยทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหกับสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

6. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานของคณะ 
7.  พัฒนาและบริหารคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการนอมนําแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ 
 

1.5 ขอมูลพ้ืนฐาน 
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.  ผลการดําเนนิงาน 
2.1  มิติท่ี 1 ดานการเรียนการสอน 

2.1.1  หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 

2555  จํานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,964 คน 
และภาคพิเศษระดับปริญญาตร ี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)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทํา               
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยใชวิธีการประเมินจากโปรแกรมสํารวจขอมูลออนไลน พบวารอยละ
ของนักศึกษามีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 85.53 

 ในปการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีเปาหมายโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. จํานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรดนตรีสากล หลักสูตรนิติศาสตร 
หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรศิลปวัฒนธรรมการแสดง  

2.1.3  โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพื่อใหโอกาส                

กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย  นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษกลาวคือรับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬา นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากระบบกลาง                     
และนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเทียบโอนประสบการณในการ                  
จัดการศึกษาสําหรับกลุมพิเศษ 

 -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ             
การรับนักศึกษาพรอมทั้งจัดกิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของคณะมนุษยศาสตร                
และสังคมศาสตร รวมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษา เชน กิจกรรม             
พานองทอง วไลยฯ เพื่อสรางเครือขายประชาสัมพันธและเพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเขาเรียน 

2.1.4  การสง เสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต                       
ท่ีพึงประสงค 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมมีการประเมนิผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุการสงเสรมิกิจกรรม
ตอไป โดยมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
และการสงเสริมสุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ                 
และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม                  
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และเสนอแนะแนวทางการจัด
กิจกรรมไวในคูมือนักศึกษาป 2555 
 2)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรม
นักศึกษาครบ 5 ประเภท ดังน้ี 

-  กิจกรรมดานวิชาการ ไดแก  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนและเพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาทองถ่ิน โครงการเทคนิคศิลปะสําหรับครู จังหวัดปทุมธานี
และพื้นที่ใกลเคียง  โครงการบริการวิชาการ รูใชภาษาเพื่อความกาวหนาในอาชีพ โครงการพัฒนา
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หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว และโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ                
เรื่องสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2554 (PDCA) เปนตน 

-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” การแขงขันกีฬานองใหม และการแขงขัน
กีฬาภายในของนักศึกษาภาคปกติ เปนตน 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” และโครงการคายจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชน เปนตน 

-  กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมวันคริสมาสต กิจกรรมดนตรีในวันเจาฟา 
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และโครงการประกวดดนตรีหางไกลยาเสพติด 
Bansanluk Music Contest Vol 1 เปนตน 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” โครงการอบรมครูนาฏศิลป 3 จังหวัด กิจกรรม              
วันไหวครู กิจกรรมแหเทียนพรรษา และกิจกรรมวันพอแหงชาติ เปนตน 

3)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง เชน โครงการคายพุทธบุตรมนุษยศาสตร และทําแผนการ
ปรับปรุงจัดกิจกรรม  

นอกจากน้ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
“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 
ดังน้ี 

(1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดาน
ประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังน้ี 

-  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย เชน โครงการเผยแพรความรู เรื่องการ
เมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยสูชุมชน 

-  ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย เชน โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” และกิจกรรมไหวครู เปนตน 

-  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด เชน โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา “สานสัมพันธอัญชันรวมชอ ครั้งที่ 2” 

(2)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ  
โดยมีโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และเกาะทะลุไอซแลนดรีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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2.1.5   การประเมินคุณภาพการเรียนและสอนของอาจารย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอน               

ทุกภาคเรียน  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน             
การเรียนรูทุกหลกัสตูร มีระบบปรับปรงุวิธีการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลกัสตูร
โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงผลการประเมินการสอนใหอาจารยทราบ 
อาจารยนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการสอน อาจารยรายงานการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอคณะและอาจารยตองนําวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนไปทําแผนการสอนใหมเพื่อที่จะใชในภาค
เรียนตอไป 

2.1.6  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 
ในภาพรวมอยูที่  4.13 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 82.60 ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังน้ี 

 1)  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.13 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 
82.60  โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ              
และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานทักษะทาง
ปญญา ดานความรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามลําดับ เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ       
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 ดังน้ี 

(1)  ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารยผูสอน                  
สูงที่สุดรองลงมาไดแก สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียน 
การสอน และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามลําดับ 

(2)  ดานการใหบริการ  นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการดานวิชาการ
สูงกวาการใหบริการทั่วไป 
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ตารางท่ี 3.46  แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละของ

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
ความรับผิดชอบ 

4.29 0.72 85.80 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.88 0.78 77.60 

คาเฉลี่ยทุกดาน 4.13 0.73 82.60 
 
2.1.7  นักศึกษา ศิษยเกาและคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ

จริยธรรม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด

และแขงขันอยูเสมอ  มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม การประกวด
และแขงขัน มีกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน                 
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” จังหวัดตราด ระหวางวันที่ 2 - 5 เมษายน 2555 จํานวน 2 คน คือ นางสาวสุพัตรา  เจือจาน และ
นางสาวประทีป คําบุตร 

- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด “ขนอม-ชาง” 
เอเช่ียนทัวร ครั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 9-11 เมษายน 2555 จํานวน 3 คน                   
คือ นางสาวสุพัตรา  เจือจาน, นางสาวประทีป  คําบุตร  และนายภานุพงษ  โตแยม 

- เหรียญรางวัลและเกยีรติบัตรในการแขงขันกฬีาวอลเลยบอลชายหาด “สมิหลา-ชาง” 
เอเช่ียนทัวร 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  ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 19 - 22 
เมษายน 2555 จํานวน 1 คน คือ นายภานุพงษ  โตแยม 

- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส ครั้งที่  3                 
(3rd Asian Beach Games) ณ เมือง Haiyang สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 12 - 18 
มิถุนายน 2555 จํานวน 1 คน คือ นายภานุพงษ  โตแยม 
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- เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดรอบคัดเลือก               
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  แสนม ี และนายกฤษดา  ศรีงาม 

- รางวัล “ขวัญใจ Red Cross” ในโครงการประกวดกุลบุตร กุลธิดา กาชาดป 2555        
ช่ืองานวัน “ดาวสูฟา” จัดข้ึนในวันที่ 10 มีนาคม 2555 คือ นายณัฐพล  ปานรุงเรือง 

 
2.2  มิติท่ี 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เปนหนวยงานบริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและ
ตางประเทศตลอดมา มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และชุมชนที่ใหบริการ  

2.2.1  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตรของประเทศ พัฒนาความรูและทักษะการวิจัยจากแหลงเรยีนรูทัง้ภายในและภายนอก ใหกับ
บุคลากรของคณะนําไปใชประโยชนการปฏิบัติงานมีการจัดต้ังคณะทํางานในการบริหารงานวิจัย 
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการพิจารณาทุน เปนผูรับผิดชอบรวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2.2  การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง 

1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเว็บไซตดานการสงเสริมการทําวิจัยของคณะ 

2)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคูมือการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย
ประกอบดวยทิศทางการวิจัย นโยบาย ข้ันตอนการขอทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ 

2.2.3  การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทัง้สิ้น 545,250 บาท 
-  งบประมาณแผนดิน  -  บาท 
-  งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย*  49,000 บาท 
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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
สรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการวารสารวิจัยและพัฒนา                           
เปนผูรับผิดชอบ และเครือขายThaiLis เปนแหลงเผยแพรงานวิจัยของสถาบัน ผลงานการเผยแพร                     
ในรูปแบบตางๆ  โดยบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 5 เรื่อง 

2)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานสรางสรรคของอาจารยหลักสูตร
ทัศนศิลปที่ไดรับการเผยแพรในนิทรรศการ  Art freestyle by Clubnapralan จัดโดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 3 ผลงาน (ลําดับที่ 1-3) และที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา                   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ลําดับที่ 4) ดังน้ี  

(1) ช่ือผลงาน “หญิงสาวอาบนํ้า” เจาของผลงาน อาจารยชยานันท อาวะโต  
(2) ช่ือผลงาน “Red Line…2010” เจาของผลงาน ผศ.นเรศ ยะมะหาร 
(3) ช่ือผลงาน “รองรอยของแผนดิน” เจาของผลงาน อาจารยเดือนฉายผูชนะ                  

ภูประเสริฐ 
(4) ช่ือผลงาน “เล็ก น้ันงาม” หมายเลข 2 เจาของผลงาน อาจารยเดือนฉายผูชนะ                    

ภูประเสริฐ 
 

2.3  มิติท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ 

ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ดังน้ี 
2.3.1  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดสรรงบประมาณ

จํานวน 680,000 บาท  เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และ
ทองถ่ิน ใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน 865 คน กลุมเปาหมายในการจัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารยขาราชการ และประชาชนทั่วไป  

2.3.2  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก เชน   

1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียง ในการจัด
โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับครู  

2)  จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแกว ในการจัดโครงการบริการวิชาการ “รูใชภาษา
เพื่อความกาวหนาในอาชีพ” 

3)  สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ในการใหบริการวิชาการงานกีฬา  
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4) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดสระแกว ในการจัดโครงการบริการ
วิชาการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

2.3.3  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/
กิจกรรมตางๆรวมทั้งสิ้น 13  โครงการ  รวมงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 326,424  บาท คิดเปนรอยละ 
86.36 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 790  คน  

2.3.4  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการ         
กับการเรียนการเรียนสอนและการวิจัย เชน  

1)  จัดโครงการนวดแผนไทย บูรณาการกับงานวิจัย ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น การนวดแผนไทย 

2)  โครงการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา บรูณาการกับงานวิจัย ช่ือโครงการวิจัย การพฒันา
หลกัสูตรอบรมระยะสั้น การนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 

3)  โครงการบริการวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรแกชุมชน ช่ือโครงการสัมพันธภาพ
และการเปลี่ยนแปลงในเชิงอํานาจในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  

2.3.5  ผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ที่อาจารยมีสวนรวม
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการอบรมโปรแกรม Sibelius สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ ใกล เ คียง เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2555                          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2.3.6  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพ                       
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ                
จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.74 ของอาจารยทั้งหมด (73 คน) ในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2.3.7  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังไมมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ                 
ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดมีแหลงเรียนรูอื่นๆ อีกหลายแหง                      
ที่ใหบริการวิชาการแกชุมชน และกําลังพัฒนาเพื่อใหบริการแกบุคลากร ชุมชนและหนวยงานตางๆ               
แตยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานระดับชาติ เชน ศูนยภาษา  

2.3.8 โครงการที่ ดําเ นินการทั้ งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใช เกณฑของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือตองมีการประเมินดานความรูความเขาใจ ประเมิน
ความพึงพอใจ และประเมินการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ซึ่งแผนการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีทั้งหมด จํานวน 14 โครงการ โดยคาเฉลี่ยพบวา ผูเขารวม
โครงการ มีความรูความเขาใจในเรื่องที่อบรมคิดเปนรอยละ 87.95 มีความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการคิดเปนรอยละ 87.07 และผูเขารวมอบรมไดนําความรูไปใชคิดเปนรอยละ 90.23 ซึ่งผานตาม
เกณฑที่กําหนด    

 
2.4  มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการ               
ใหความสําคัญตอการ บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม                
การทองเที่ยว ดังน้ี  
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2.4.1  บูรณาการกับการเรียนการสอน ดังน้ี 
1)  โครงการดนตรีรวมสมัยบูรณาการกับรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตของหลักสูตร

ดนตร ี
2)  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทยบูรณาการกับรายวิชาวาทศิลป                         

การแสดง ของหลักสูตรศิลปะการแสดง 
3)  กิจกรรมรําถวายมือในงานวันเจาฟา  
4)  โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย  
5)  กิจกรรมของหลักสูตรศิลปะการแสดง ซึ่งมีการเผยแพรลงบนเว็บไซต YOUTUBE  
6)  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เปนวัฒนธรรมในการรับนอง 

2.4.2  บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
1)  โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับครู จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกลเคียง              

ของหลักสูตรทัศนศิลป 
อีกทั้งยังมีผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตรทัศนศิลปที่ไดรับการ

เผยแพรตอสาธารณชน ในนิทรรศการ ดังน้ี  
(1)  ช่ือผลงาน “หญิงสาวอาบนํ้า” เจาของผลงาน อาจารยชยานันท อาวะโต 

นิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan  
(2)  ช่ือผลงาน “Red Line…2010” เจาของผลงาน ผศ.นเรศ ยะมะหาร 

นิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan  
(3)  ช่ือผลงาน “รองรอยของแผนดิน” เจาของผลงาน อาจารยเดือนฉายผูชนะ                       

ภูประเสริฐ นิทรรศการ Art freestyle by Clubnapralan  
(4)  ช่ือผลงาน “เล็ก น้ันงาม” หมายเลข 2 เจาของผลงาน อาจารย                    

เดือนฉายผูชนะ  ภูประเสริฐ  นิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการ               
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน วันสําคัญของชาติและประเพณีสําคัญ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม            
และจริยธรรม คานิยมความเปนไทย อาทิ โครงการ “ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                 
พระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา” โครงการสืบสานประเพณี และโครงการ
จัดนิทรรศการวันเจาฟาวิชาการ เปนตน 

 
2.5  มิติท่ี 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ 

2.5.1  การบริหารจัดการท้ังองคกร 
1)  การบริหารดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
 คณะดํานินการบริหารจัดการดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ                

ของมหาวิทยาลัย และบริหารงานตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการทํางานใหสอดรับ
กับระบบบริหารยุทธศาสตรตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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2)  การบริหารดานทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ และอาคารสถานที ่
 คณะดําเนินการการบริหารจัดการดานทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ และ

อาคารสถานที่โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ  มาใชในการดําเนินงาน โดยระบบน้ีชวย                 
อํานวยความสะดวก  ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน  ทําใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 คณะมีการพัฒนาอาคารสถานที่  โดยปรับปรุ งโครงสรางพื้นฐานและ
สภาพแวดลอม  พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน หองเรียนและหองปฏิบัติการ หองประชุม ใหมีความ
สวยงาม สะดวกสบาย ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ ใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
การใหบริการแกอาจารย บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการชุมชนทองถ่ินโดยรอบ 

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 
เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ 
และที่ดินและสิง่กอสราง  งบประมาณทีไ่ดรับการจดัสรรไดแสดงการจําแนกตามผลผลิต และตามงบรายจาย 
และรายละเอียดของการเบิกจายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ  ซึ่งแสดงใหเห็นยอดการเบิกจายจรงิ
เทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร อยูในอัตรารอยละ 95.24 

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2555 รายงาน
เรียงตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร โดยรายงานผลที่เกิดข้ึน จํานวนงบประมาณที่ใชจาย                   
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนงาน ดังตอไปน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ                    
เชิงบูรณาการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสรางความมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศ                
และตางประเทศ เพื่อใหบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 
28 โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 975,429 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย                 
และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 28 โครงการ 
ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 959,309 บาท อาทิเชน  โครงการจากอดีต ถึงปจจุบัน กาวทันอนาคตกับ
ศาสตรดานมนุษยศาสตร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกา และโครงการอานอยางไร
เขียนอยางไร เปนตน 
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ตารางท่ี 3.47  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ชื่อโครงการ 
ตัวชี้วัด/         

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ตามแผน ท่ีใชจริง 

1. โครงการจากอดีตถึง
ปจจุบัน กาวทันอนาคตกับ
ศาสตรดานมนุษยศาสตร 

รอยละความพึง
พอใจของผูรับ

การอบรม  
รอยละ 75 

รอยละ 80 ครบถวน            
ตามแผน 

85,015 85,015 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา 

รอยละความพึง
พอใจของผูรับ

การอบรม  
รอยละ 80 

รอยละ
83.20 

ครบถวน            
ตามแผน 

49,624 49,624 

3. โครงการอานอยางไรเขียน
อยางไร 

รอยละความพึง
พอใจของผูรับ

การอบรม  
รอยละ 80 

รอยละ
85.20 

ครบถวน             
ตามแผน 

14,880.41 14,880.41 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและคณาจารย
หลักสูตรศิลปกรรม 

รอยละความพึง
พอใจของผูรับ

การอบรม  
รอยละ 80 

รอยละ 
81.60 

ครบถวน               
ตามแผน 

45,479 45,479 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรม
บริหารงานหองสมุด PLS 

รอยละความพึง
พอใจของผูรับ

การอบรม  
รอยละ 80 

รอยละ 85 ครบถวนตาม
แผน 

8,343.86 8,343.86 

 
ตารางท่ี 3.48  แสดงสรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นพิจารณา 
จํานวนโครงการ 

 
จํานวนโครงการ  

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการตาม
แผนงาน/งบประมาณที่ได 

28 โครงการ 28 โครงการ 975,429 บาท 

บรรลุตามเปาหมาย/ที่
เกิดขึ้นจริง 

28 โครงการ 28 โครงการ 975,429 บาท 

รอยละความสําเร็จ/การใช
งบประมาณ 

รอยละ 80 ของกิจกรรม 
ที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

รอยละ 100 
ของกิจกรรมที่ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 100 
ของเงินงบประมาณ 

ที่จัดสรร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
สูงสุด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดประเด็นยุทธโดยคํานึงถึงการจัดการเรียน               
การสอนใหกับบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
การพัฒนานักศึกษาใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานจึงไดกําหนดโครงการเพื่อขับเคลือ่นยุทธศาสตรใหบรรลเุปาหมาย 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 

 

ตารางท่ี 3.49  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
1. โครงการพี่ชวนนอง 8,880 8,880 
2. โครงการอบรม/ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TQF 15,000 15,000 
3. โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมการแสดงเพื่อพฒันา 30,000 30,000 

 
ตารางท่ี 3.50  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/งบประมาณที่ได 3 โครงการ 3 โครงการ 53,880 บาท 
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 3 โครงการ 3 โครงการ 53,880 บาท 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ รอยละ 75  

ของกิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละ 100 
ของกิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละ 100 
ของเงิน

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหา
ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง 
มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรข้ึนเพื่อมีสวนรวม              
ในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเพื่อเปนสถานที่ในการถายทอดความรู  และจัดเก็บ                     
องคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว โดยมีการ
วางแผนงานโครงการ จํานวน 13 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 378,000 บาท              
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรจํานวน                    
13 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 326,424 บาท อาทิเชน โครงการอบรมการวิจัยดาน
มนุษยศาสตรและสังคมสาสตร โครงการอบรมเทคนิคศิลปะสําหรับครู เปนตน 

 

ตารางท่ี 3.51  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
1. โครงการสงเสริมรักการอาน สําหรับนักเรียน 10,000 10,000 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรําหนาพาทย 15,000 15,000 
3. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวิจัย 26,000 26,000 
4. โครงการฐานขอมูลทางปญญาพัฒนาทองถิ่น 27,000 27,000 

 
ตารางท่ี 3.52  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/งบประมาณที่ได 13 โครงการ 13 โครงการ 378,000 บาท 
บรรลุตามเปาหมาย/ที่เกิดขึ้นจริง 13 โครงการ 13 โครงการ 378,000 บาท 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ รอยละ 75  

ของกิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละ 100 
ของกิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละ 100 
ของเงิน

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการ                           
ตามหลัก ธรรมาภิบาล และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุ
เปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 21 โครงการ โดยไดจัดสรร                  
เงินงบประมาณ จํานวน 3,488,475 บาท และไดดําเนินการจํานวน 21 โครงการ ใชเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,488,475 บาท อาทิเชน  โครงการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและบุคคลากร โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและบุคลากร และโครงการพัฒนาศักยภาพ                
สายวิชาการ  เปนตน 
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ตารางท่ี 3.53  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
1.  โครงการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและบุคคลากร 50,000 50,000 

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพศึกษาแกอาจารยและ
บุคลากร 

25,000 24,000 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ 900,000 315,814 

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน 80,000 22,680 

5.  โครงการการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร 31,610 31,610 

 
ตารางท่ี 3.54  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นพิจารณา 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวนงบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

21 โครงการ 21 โครงการ 3,488,475 บาท 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 21 โครงการ 21 โครงการ 2,833,011.86 บาท 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ   81.21 

 

2.5.3  ดานการพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญ
ประกอบดวย โครงการพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ และโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน เปนตน 
และจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
2.6  มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  มีพันธกิจที่ จะตองปฏิบั ติตามที่ กํ าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุวัตถุประสงค                 
สวนหน่ึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะไดมี
ผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

2.6.1  การจัดทําโครงการตาง ๆ  
1)  โครงการบริการวิชาการดานจิตวิทยาแกชุมชน “สรางสรรคสรางอาชีพ”               

ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 86.60 ผานตามเกณฑที่กําหนด  
2) โครงการบริการวิชาการ ICT for ESL Learning 2  ผลสํารวจความพึงพอใจ                  

ในการอบรมคิดเปนรอยละ 88.80 ผานตามเกณฑที่กําหนด 
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3)  โครงการอบรมโปรแกรม Sibelius สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 
92.80 ผานตามเกณฑที่กําหนด 

 
ตารางท่ี 3.55  โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ช่ือโครงการ วันท่ี
ดําเนิน
การ 

สถานท่ี กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุปความ 
สําเร็จของ
โครงการ ความ

รู 
ความ     

พึงพอใจ 
การ

นําไปใช 

1. โครงการบริการ
วิชาการดานจิตวิทยาแก
ชุมชน “สรางสรรคสราง
อาชีพ” 

24 
ก.พ. 
55 

รร.วัด
ธรรมนาวา 

30 61 90.16 86.60 90.16 ผานเกณฑ
ที่กําหนด 

2. โครงการบริการ
วิชาการ ICT for ESL 
Learning 2 

29 
ก.พ.- 
2 มี.ค. 

55 

หอง  
ศภ. 801  

≤30 57 76.00 88.80 90.4 ผานเกณฑ
ที่กําหนด 

3. โครงการอบรม
โปรแกรม Sibelius 
สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง 

28 
มี.ค. 
55 

ศูนยคอม 
พิวเตอร 

คณะวิทยา 
ศาสตรฯ 

40 41 100 92.80 87.33 ผานเกณฑ
ที่กําหนด 

 
2.7  มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับงบประมาณจัดกิจกรรมใหบริการจัดการวิชาการ
ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใหแกคณะ จํานวน 47,500 บาท และคณะไดจัด
ใหมีโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว  มีการนอมนําพระบรมราโชวาท
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแกขาราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน                              
ในโอกาสตาง ๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ                    
และเพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายเปน                 
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การดําเนินงานสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและ                      
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการดังน้ี 

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 และบานนํ้าออม จังหวัดสระแกว ซึ่งโครงการน้ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน                
ในภาคการศึกษา1/2555 ในวิชาการบริการสารสนเทศ และวิชาการวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
 

ตารางท่ี 3.56  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ช่ือโครงการ วันที่
ดําเนินการ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความรู ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไปใช 

โครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน 
ตํารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัด
สระแกว   

26 - 27            
เม.ย. 55 

รร.ตํารวจ
ตระเวน
ชายแดน 

30 32 82.63 86.00 80.52 100 

 
ตามที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการไดจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือสงเสริมอาชีพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสงอาจารยและ
บุคคลากรเขารวม โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายสงเสริมใหนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช              
โดยใหทุกคนมีสวนรวม เชน ทําใหเปนองคกรประหยัดเชนประหยัดนํ้า ไฟ กระดาษ รีไซเคิล รักษา
สิ่งแวดลอม สงเสริมใหทําอาชีพเสริม เปนตน 

ตามที่ สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ จัดประกวดโครงการตามรอยฯ ซึ่งคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสงโครงการพัฒนาหนวยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
นํ้าหมักชีวภาพมาใชในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวม  และจากผลการประกวด                    
คณะไดรับรางวัลชมเชย 

จากการที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําความรู แนวคิด และทฤษฎี การพัฒนาฯ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
มาประยุกตใชกับองคกร โดยจัดทํานํ้าหมักชีวภาพมาใชในองคกร เพื่อทดแทนการใชนํ้ายาทําความ
สะอาดแบบเคมี โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ต้ังแตผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่ คณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเปนการนอมนําเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตัวบุคคลผูเขารวมโครงการและประโยชนตอหนวยงานใหมากที่สุด 
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2.8  มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 
การสรางเครือขายความรวมมือถือเปนพันธกิจสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ              

อีกประการหน่ึง ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และมหาวิทยาลัยในดาน
เครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี  

  ขอตกลงความรวมมือ 
วันท่ีลงนาม/
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 

1. เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะระหวางมหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

25 มี.ค. 54 (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 
 
 
 

สําเร็จ 

2. เครือขายสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
ระหวางมหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม   

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 

สําเร็จ 

3. เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

30 พ.ย. 53 (1) การประชุมคณบดีและฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา เครือขาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แหง ครั้งที ่
7/2554 วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ 
หองประชุม 26108 ชั้น 1 อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสวนสุนันทา 
(2) การประชุมเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แหง                  
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  ขอตกลงความรวมมือ 
วันท่ีลงนาม/
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

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

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชมุชนและเอกชน 
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
และแลกเปล่ียนนักศึกษาจีนศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย 5 คน 

สําเร็จ 

  
3.  การประเมินผลงาน 

จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 39 คน หรือรอยละ 48.75 
ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน              
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.58) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ                   
งานสรางสรรคระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.05)  คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับ               
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27) 
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.25) คะแนน
เฉลี่ยดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.51) 
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.23) 
 

4.  การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                 

46 คน หรือรอยละ52.27 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                         
5 ดาน ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.37) ดานการ
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บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.40) ดานการ
บริหารงานในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.55) ดานการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72) 
ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.53)  
 

5.  สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูในระดับ ดีมาก โดยมี              

คาคะแนนเทากับ 4.58 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.72 และคาคะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.32  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.57 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 
แสดงดังตารางที่ 3.58 

 

ตารางท่ี 3.57  คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงนํ้าหนักของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คาถวงนํ้าหนัก คาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 90 4.72 
จากแบบสอบถาม 10 3.32 

รวม 100 4.58 
 

ตารางท่ี 3.58  ผลการดําเนินงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน  
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 3.93 3.93 
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 5.00 5.00 
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

5 รอยละ  
59.71 

2.00 

มิติ 2 ดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 5.00 5.00 
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน                
ความรวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น 

5 รอยละ 
81.25 

5.00 

มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
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ตารางท่ี 3.58  (ตอ) 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ  
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน                  
ปการศึกษาทีป่ระเมิน 

2 รอยละ 
92.00 

5.00 

5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
อุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

10 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร 
 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ  
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

10 รอยละ 
100 

5.00 

ผลรวมคะแนน 90  4.72 

 
การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จุดเดน 

1)  คณะไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
2) คณะเปดการเรียนการสอนอยางกวางขวางระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร จัดการเรียน         

การสอนทั้งภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน 1,964 คนและภาคพิเศษจํานวน 741 คน รวมทั้งสิ้น 
2,705 คน ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยางหลากหลาย สําหรับสาขาวิชาเดนที่มีนักศึกษา
เลือกเรียนมาก คือ รัฐประศาสนศาสตร สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา นิติศาสตร และศิลปกรรม 

3) การพัฒนานักศึกษา คณะมีนโยบายแผนและแนวปฏิบัติอยางชัดเจนในการดูแลนักศึกษา
ระหวางเรียนใหใกลชิดมากข้ึน  มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาทั้งดาน
สงเสริมการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและใหความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
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4) คณะใหความสําคัญตอการบูรณาการกับการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรม                    
และการบริการวิชาการ 9 โครงการ  ซึ่งคณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวน 14 โครงการ 

5) คณะไดใหความสําคัญการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  จํานวน  9 โครงการ  ซึ่งจะเปนสวนชวยในดานการสรางความเขมแข็ง              
ใหกับชุมชน 

6) ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ 4.13 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
 
ขอเสนอแนะ 

1) ดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ควรเพิ่มการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร การใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารและภาษาเพื่อนบานในการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2) คณะควรทําโครงการหารายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ 
3) คณะควรเรงปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. ใหครบทุกหลักสูตร 
4) คณะควรเรงรัดใหอาจารยทําผลงานวิชาการ เพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
5) ควรมีการพัฒนาอาจารย บุคลากร และนักศึกษาในดานภาษา และความเขาใจใน             

กลุมประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน และเตรียมสรางความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ นอกจากประชาคมอาเซียน 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 

1.  ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการจะพัฒนาระบบสหกรณให เจริญกาวหนาในรัฐบาลสมัย                      
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท พ.ศ. 2524 โดยกําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรียนวิชาสหกรณเบื้องตน 
เพื่อนําไปเปนความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนตอไป จากน้ันภาควิชาสหกรณไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับ
และไดนําแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเขามาอยูรวมกับภาควิชาสหกรณ ไดแก เศรษฐศาสตร 
การตลาด และการบัญชีเพื่อใหสามารถสอนวิชาสหกรณเบื้องตนไดอยางสมบูรณ และในป พ.ศ.2528 
ไดปรับเปลี่ยนช่ือจากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตรปรญิญาตร ี
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป ตอมาไดมีการเปดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณและโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตรตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.  2538  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”แทนช่ือวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเปน                        
พระมหากรุณาธิคุณอยาง   หาที่สุดมิได วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงใชนามวา“สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ”ต้ังแตน้ันเปนตนมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนช่ือเปน“สถาบันราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ”และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ต้ังแต
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงมีการขยายการ
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รับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองรับภาระหนักในการจัดการศึกษา เพราะมีนักศึกษาเพิ่มข้ึนมาก              
จึงตองจัดหาอาจารยพิเศษจากทองถ่ินมาชวยสอน นอกจากภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ                       
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ยังไดขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูทองถ่ิน ปจจุบันคณะ
วิทยาการจัดการมีการปรบัปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยในป 2550 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยว ป 2551 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และป 2553 ไดมีการพัฒนาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดใหมี
ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนําคณะวิทยาการจัดการไปสูการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 

1.1  รายชื่อผูบริหาร 
ผศ.ดร.เจษฏา   ความคุนเคย     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ละเอียด   ขจรภัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารยศิรพิร   จิระชัยประสิทธิ   รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพฯ 
ผศ.ประพันธพงษ   ชิณพงษ         รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนพฒันาฯ 
นางสาวสุชาดา   บัวใบ หัวหนาสํานักงานคณบดี 
ผศ.ดร.อาทิมา   แปนธัญญานนท ประธานสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
ผศ.ประสทิธ์ิ   สุขสุมิตร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 
อาจารยศิริวรรณ   คําดี ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
อาจารยอภิชาต   การะเวก ประธานสาขาวิชาการบัญชี 
อาจารยอจัฉราวรรณ   สุขเกิด ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
อาจารยจุรรีัตน   หนองหวา  ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
อาจารยนิศากร   มะลิวัลย ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสฯ  
อาจารยรอยตรสีมชาย   ประกิตเจริญสุข ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
รศ.วรุณี   เชาวนสุขุม     ประธานสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ  
 

1.2  ปรัชญา 
ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการกาวล้ํา  นําสูสังคม 
 

1.3  วิสัยทัศน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ                     

เปนหนวยงานจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ดานบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน               
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทําใหองคการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสังคม 

 
1.4  พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนําดานบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดมั่นหลักการ
และเหตุผล สามารถบูรณาการองคความรูใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
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2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทางดานการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน          
ที่ตอบสนองความตองการของสังคม 

3. ใหบริการวิชาการที่หลากหลายและถายทอดองคความรูทางดานบริหารจัดการ                  
และสื่อสารมวลชน 

4. สนับสนุนกิจกรรมที่ ธํารงไวซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ งการสงเสริมคุณภาพชีวิต                  
และสิ่งแวดลอม 

5. ศึกษาวิจัยวิทยาการ และแสวงหาความรูใหมเพื่อการพัฒนาสูระดับสากล 
6. การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

1.5  ขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการ 58 คน ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการระดับ        

รองศาสตราจารย 2 คน และผูชวยศาสตราจารย 19 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คน  
ในปการศึกษา 2555 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและ                     

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.  ผลการดําเนนิงาน 
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  แยกตามมิติไดเปน 

8 มิติ ดังน้ี 
2.1  มิติท่ี 1 ดานการเรียนการสอน 

2.1.1  หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 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
รายละเอียดดังน้ี 

2.1.2  ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 คณะมีระบบและกลไกในการพฒันาและบรหิารหลักสูตร คือ 

1)  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยกําหนดระบบในการเปดหลักสูตร 
ไวในคูมือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี ป พ.ศ. 2553  

2)  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ไวในแผนการผลิตบัณฑิต 
และสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

3)  มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใชโปรแกรม
สํารวจขอมูลออนไลน สํารวจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา พบวา รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี                       
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                  
ในการเขาเรียนของนักศึกษา เชน พี่ชวนนอง สรางเครือขายประชาสัมพันธและเพิ่มจุดรับสมัคร
นักศึกษาเขาเรียน 

2.1.4  การสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

1)  คณะจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
คุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน โดยระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ แผนการจัด
กิจกรรมนักนักศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีปฏิทินการปฏิบัติงานและกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และมีคําสั่งแตงต้ังใหนักศึกษาเปนกรรมการเพื่อดําเนินโครงการตาง
รวมกับทางคณะวิทยาการจัดการ  

2)  คณะไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา มีการ
ประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป โดยมี
โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัด
โครงการซึ่งมีโครงการสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 7 โครงการ และนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 
2 โครงการ แยกออกประเภทตาง ๆ ดังน้ี  

 กิจกรรมสําหรบันักศึกษาปริญญาตร ี
กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค  
 -   โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต  
 -   โครงการปรับบุคลิกนักศึกษาช้ันปที่ 1  
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
 -   โครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 -   โครงการ Big Cleaning Day 
 -   โครงการปลูกปาชายเลน   
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 -   โครงการธรรมะกบัการดําเนินชีวิต   
 -  โครงการทําบญุคณะวิทยาการจัดการ   
กิจกรรมที่สงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
 -  โครงการไหวครูคณะวิทยาการจัดการ   
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 โครงการสําหรบันักศึกษาปริญญาโท   
    กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค 

-  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางทีมการตลาดสู   
ประชาคมอาเซียน   

-  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิตศึกษาและการทํางานเปนทีม   
3)  คณะมีการติดตามและมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาผาน

โครงการตาง ๆ โดยประเมินผลจากความพึงพอใจการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา                   
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจเปนตัววัดผลการดําเนินโครงการ ซึ่งในแตละโครงการจะมีผลสรุปการ
ดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมไวในรูปเลมสรุปผลของการจัดการจัดกิจกรรม 

2.1.5  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 
ในภาพรวมอยูที่ 4.58 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 91.60 ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังน้ี 

1)  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูที่ 4.58 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของ
คะแนน 91.60 โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ                
ในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ตามลําดับเมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
ในพระบรมราชูปถัมภ (รอยละ 91.60)  

2)  ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูที่ 4.24 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 
84.60  โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลัก
ดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลกั คือ ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา
มีความพึงพอใจในอาจารยผูสอนสูงที่สุดรองลงมา ไดแก สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน สื่อ/เอกสาร 
และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามลําดับ 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 โดยใช
โปรแกรมออนไลน ปการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ มีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตตาม               
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท                    
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาระบุ  โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบัน
กําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน แตละดานดังน้ี  
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ตารางท่ี 3.59  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

ปริญญาตร ี 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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.44 4.65 

คาเฉลี่ยทุกดาน 4.53 4.63 
โดยภาพรวม 4.58 

 
จากผลสรุปคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                                

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 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.77)  
อยูในระดับมากที่สุด และการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา              
มีความพึงพอใจ  คะแนนเฉลี่ย 4.09 (S.D. = 1.67) อยูในระดับมาก  สรุปโดยภาพรวม ปการศึกษา 1/2555 
พบวา ผูเรียนมีความพงึพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.19 (S.D. = 1.22)  อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.00 

จากผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน                             
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 และคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม                
และจริยธรรม 

คณะไดสงเสริมใหอาจารยบุคลากรและนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปน
ที่ประจักษแกสังคม โดยการเปดโอกาสใหสงผลงานเขารวมประกวดกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และหนวยงานภายนอก ต้ังแตในระดับหนวยงานระดับ
องคการไปจนถึงหนวยงานในระดับชาติ โดยมีอาจารยและนักศึกษาของคณะวิทยาการไดรับรางวัล
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หลายประเภท ซึ่งเปนสรางความภาคภูมิใจ โดยมีนักศึกษาไดรับรางวัลระดับประเทศจํานวน 8 คน         
และอาจารย 1 คน 

 
2.2  มิติท่ี 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

คณะใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการ
การวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอดมา               
มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได             
ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งทีเ่ปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ 
คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

2.2.1  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค  ไดดําเนินการดังน้ี 

คณะมีระบบและกลไกในการบรหิารงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยและดําเนินการตามระบบที่กํ าหนด โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย                         
เปนผูกํากับ ดูแลดานงานวิจัย และดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ มีระบบการบริหารและ
สนับสนุนงานวิจัยที่ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ  มีหนาที่รวมกันวางแผน 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ               
ตาง ๆ ดานการวิจัย มีคณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจําคณะ ทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองงานวิจัย  โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยของอาจารย และมหาวิทยาลัย                      
มีคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีคูมือการวิจัยของสถาบันวิจัย                
และพัฒนา คูมือการบริหารจัดการงานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ และจัดทําคูมือวิจัยของคณะ 
โดยมีข้ันตอนการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนภายใน เกณฑการประเมิน และแบบเสนอโครงการวิจัย               
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย               
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด   

2.2.2  การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย             
และงานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง 

คณะมีฐานขอมูลและสารสนเทศทางเว็บไซตของคณะ เพื่อเผยแพรงานวิจัย                     
สูสาธารณชน และมีการสังเคราะห วิเคราะหความรูจากงานวิจัยเผยแพร และมีจัดทําคูมือการวิจัยของ
คณะประกอบดวย ทิศทางการวิจัย นโยบาย ข้ันตอนการขอทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย                
การตีพิมพเผยแพรผลงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ และมีการรวบรวมเอกสาร
ตํารา และฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัยซึ่งเช่ือมโยงกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  

คณะมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนผูรับผิดชอบในการนําผลการวิจัยไปใช              
ใหเกิดประโยชน  มีการนําผลงานวิจัยของอาจารยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกและชุมชน เชน มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนตําบล องคกร
ภาคธุรกิจ 
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2.2.3  การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  อาจารยคณะวิทยาการจัดการ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายในและภายนอก ดังน้ี 

 

ประเภทของงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จํานวนเงิน (บาท) 
    -  งบประมาณแผนดิน 2,439,884 
    -  งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
  233,200 

    -  งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย         - 
รวม 2,673,084 

หมายเหตุ : คณะมอีาจารยประจําที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2555 ทั้งหมด  54  คน  
2.2.4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย โดยใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
และมหาวิทยาลัยไดกําหนดภาระงานดานวิจัยไวอยางชัดเจน โดยคณะมีคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัย 
ใหคําแนะนําชวยเหลือนักวิจัย และมีพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อคอยชวยเหลืองานวิจัยของอาจารยที่ไดรับทุน
สนับสนุนงานวิจัย และใหความรูดานจรรยาบรรณนักวิจัยแกอาจารย และไดจัดทําโครงการประกาศ
เกียรติคุณนักวิจัย เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักวิจัยของคณะ และจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ              
ดานงานวิจัย  

2.2.5  คณะมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
คณะมีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัย เพื่อใหเปนองคความรู  โดยมีข้ันตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห                        
มีคณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรครับผิดชอบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัย มีการประชุมเพื่อพิจารณางานวิจัย โดยมีฐานขอมูลงานวิจัยผานทาง
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ  http://fms.vru.ac.th/research/home.html เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธงานวิจัยสูสาธารณชน โดยมีผลงานเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 3 เรื่อง                  
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และตีพิมพในวารสารระดับชาติ 3 เรื่อง 

2.2.6  คณะมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ 
คณะมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนผูรับผิดชอบในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชน  มีการนําผลงานวิจัยของอาจารยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง                
จากหนวยงานภายนอกและชุมชน  คณะมีงานวิจัยที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 28 ผลงาน 

 
2.3  มิติท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

คณะไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ตามนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ดังน้ี 

2.3.1 คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ ซึ่งรวมกับคณะในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ รวมทั้ง
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คณะยังไดปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานการใหบริการวิชาการแกสังคม               
ผานระบบโครงการบริการวิชาการแกสังคมดานบริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน  ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการวางแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของ                     
การใหบริการใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในคูมือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมของ           
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการจัดทําคูมือการดําเนินงานบริการวิชาการ                
แกสังคม และแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิทยาการจัดการ 

2.3.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 290,000 บาท               
เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2555  เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และทองถ่ิน ใหกับกลุมเปาหมาย 
จํานวน 785 คน กลุมเปาหมายในการจดัฝกอบรม ไดแก ขาราชการ อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักศึกษา ศิษยเกา นักเรียน และประชาชนทั่วไป 

2.3.3 คณะไดใชผลการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน                       
หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง และการจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดเนน              
ของสถาบัน จากสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) งานบริการทางวิชาการแกสังคม                        
ในแตละสาขาวิชาจะมีการใหบริการตามความตองการของชุมชน  เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ                   
และตรงตามความตองการของผูรับบริการใหไดมากที่สุด จากผลการสํารวจความตองการแลวพบวามีความ
ตองการอบรมดานวิชาชีพ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดเก็บภาษี ซึ่งคณะไดนํามากําหนด               
เปนแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการดําเนินโครงการ เชน โครงการอบรมวิชาชีพงานประดิษฐ                         
จากดินไทย - ดินญี่ปุน “ชุดนํ้าพริกปลาท”ู  โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โครงการอบรมความรูทางดานภาษี  โครงการอบรมเพื่อสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
อบรมการจัดดอกไม  

2.3.4 คณะไดดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการเรียนสอน              
และการวิจัย คือ โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งบูรณาการกับ              
การเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2554  ที่ระบุไวใน มคอ.3 ของวิชาการเงินธุรกิจ วิชาจริยธรรม      
ทางธุรกิจ วิชาการบริหารการผลิต และวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และไดบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง 
ประสิทธิผลจากการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชน และโครงการอบรมบัญชี
ครัวเรือน  ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนที่ระบุไวใน มคอ.3 วิชาหลักการบัญชี ภาคการศึกษา              
ที่ 2/2554 

2.3.5 คณะมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน กับองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลลําไทร องคการ
บริหารสวนตําบลบึงคําพรอย องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย และเทศบาลเมืองทาโขลง                        
เปนการใหบริการทางวิชาการแกสงัคมโดยการใหความรูแกประชาชนในชุมชน เชน โครงการอบรมวิชาชีพ                 
งานประดิษฐจากดินไทย - ดินญี่ปุน “ชุดนํ้าพริก ปลาทู” จัดใหกับประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลสวนพรกิไทย  โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จัดใหกับประชาชน
ทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย 

2.3.6 คณะมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน ดําเนินโครงการอบรมการจัดดอกไม ในวันที่ 24 พ.ค. 2555    



220 
 

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

 

ณ โดมวัดหัตถสารเกษตร ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่จัดใหกับประชาชน              
ในชุมชน  และไดจัดบันทึกเทปการสาธิตการจัดดอกไมรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนสื่อในการถายทอดความรู
ใหแกบุคลากรในคณะ และเผยแพรสูสาธารณชนโดยสงหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลคลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการประชาสัมพันธใหแกประชาชนในทองถ่ินหรือผูที่สนใจ                   
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 ดําเ นินการทั้งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใช เกณฑของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการใน 3 มิติ คือ 
ตองมีการประเมินดานความรูความเขาใจ ประเมินความพึงพอใจ และประเมินการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งแผนการดําเนินโครงการบรกิารวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555 มีทั้งหมด จํานวน 
11 โครงการ โดยคาเฉลี่ยพบวา ผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจในเรื่องที่อบรมคิดเปนรอยละ 
94.53 มีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 86.47 และผูเขารวมอบรมไดนําความรู               
ไปใชคิดเปนรอยละ 91.99 ซึ่งผานตามเกณฑที่กําหนด 
 

2.4  มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใหความสําคัญตอการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว ดังน้ี  
2.4.1  บูรณาการงานกับการเรียนการสอน ดังน้ี 

1)  โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนแมนํ้าทาจีนบูรณาการกับรายวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจของคณะวิทยาการจัดการ 

2)  โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถี ชีวิตชุมชนตลาดคลองสวนรอยป จั งหวัด
สมุทรปราการ และตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการกับรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจของ                 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.4.2  บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
คณะไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 

และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 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 ช้ัน 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  มิติท่ี 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานในการบริหารจัดการองคกร  ประกอบดวย 
2.5.1  การบริหารดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ 

คณะไดดําเนินการบริหารจัดการดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับ  ดังน้ี 

1) คณะควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2) คณะมีการกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ คณะมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติงานใหแกผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน โดยกําหนดหนาที่รับผิดชอบต้ังแตระดับผูบริหารตลอดจน
บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน โดยมีคําสั่งและหนาที่รับผิดชอบตาง ๆ 

3) คณะพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธ์ิและระบบบริหารคุณภาพ 
4) คณะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ กระบวนการทํางานให

สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตรตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวม                      
ทุกภาคสวน 

2.5.2  ดานบริหารจัดการงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณคณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรร  

จากมหาวิทยาลัยและไดมีการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงานและควบคุมการเบิกจายงบประมาณ                 
เงินงบประมาณแผนดิน 3,308,044 บาท งบประมาณรายได  (งบ กศ.ปช.) 3,248,615 บาท            
และ (งบ บ.กศ.)  25,000 บาท รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานบริหารจัดการทั้งสิ้น 7,161,200 บาท 

คณะไดมีการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงานในระดับคณะ หนวยงานตางๆ เพื่อใช
ในการดําเนินการภารกิจของหนวยงาน โดยไดจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของสังคม มีโครงการ
หลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการหลัก (27 กิจกรรม)  งบประมาณจัดสรรสําหรับการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 1,820,539 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 2 โครงการ (19 กิจกรรม) งบประมาณจัดสรร
สําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 1,137,000 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยทั้งในศาสตร
เดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการ 
(7 กิจกรรม)  งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตรจํานวน 735,000 บาท                       
(รวมงบประมาณกองทุนวิจัย 580,000 บาท) โดยใชงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา    

ยุทธศาสตรท่ี 4  ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของสังคม มีโครงการหลัก
ที่อยูภายใตยุทธศาสตร จํานวน 1 โครงการ (17 กิจกรรม) งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร จํานวน 515,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีโครงการหลักที่อยู
ภายใตยุทธศาสตร จํานวน 1 โครงการ (13 กิจกรรม) งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร จํานวน 2,924,120.00 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการหลักที่อยูภายใตยุทธศาสตร 
จํานวน 1 โครงการ (1 กิจกรรม)  งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 
30,000.00 บาท 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังน้ี 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 

คณะไดสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกในการสรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนด
โครงการในการดําเนินงาน จํานวน 27 กิจกรรม งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร 
จํานวน 1,820,539 บาท ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.60 

 
ตารางท่ี 3.60  สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

การดําเนินการ 
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนโครงการ

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

27 27 1,820,539 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึน   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 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

คณะไดเพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด               
ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 19 กิจกรรม 
งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 1,137,000 บาท  ผลการดําเนินงานตาม
ตารางที่ 3.61 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 3.61  ผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

การดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนโครงการ
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

19 17 
1,137,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึน   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 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3   เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยท้ังในศาสตรเดียวกันและ     
การบูรณาการระหวางศาสตร   

คณะไดพัฒนางานวิจัย ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการ                  
ในการดําเนินงาน จํานวน 7 กิจกรรม  จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 
735,000.00 บาท  ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.62 

 

ตารางท่ี 3.62  สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบกิจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

การดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนโครงการ
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

7 7 155,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึน  7 155,000 

รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 100 
หมายเหตุ : คณะไดรับงบสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย จํานวน 580,000 บาท (ตัดยอดที่กองทุนวิจัย)   
มีผูไดรับการอนุมัติทุนวิจัย จํานวน 283,500 บาท  คิดเปนรอยละ 48.87 แตไมไดตัดยอดที่คณะใหไปตัดยอด                        
ที่สํานักงานวิจัย 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  หนวยงานตางๆ ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร               
โดยกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 7 กิจกรรม  ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย                  
จํานวน 7 กิจกรรม  ใชงบประมาณในการดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 438,500 บาท  คิดเปนรอยละ 59.66              
(สวนของคณะ 155,000 บาท และตัดยอดที่สํานักงานวิจัย จํานวนเงิน 283,500 บาท)   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคม   
คณะไดพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถ่ิน                

ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน 17 กิจกรรม 
งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 515,000 บาท  ผลการดําเนินงาน              
ตามตารางที่ 3.63 
 

ตารางท่ี 3.63  สรุปผลความสําเร็จชองตัวบงช้ีและการเบกิจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

17 17 515,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึน  17 500,031 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 96.51 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนวยงานตางๆ  ในคณะไดดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร             

โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน  จํานวน 17 กิจกรรม  ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  
จํานวน 17 กิจกรรม  ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 500,031 บาท คิดเปนรอยละ 96.51  

 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

มีการพัฒนาคณะใหเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
และเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดโครงการในการ
ดําเนินงาน จํานวน  13 กิจกรรม งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานยุทธศาสตร จํานวน 
2,924,120 บาท  ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.64 
 

ตารางท่ี 3.64  สรุปผลความสําเรจ็ชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

การดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการท่ี

สําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

13 13  2,924,120 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึน  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 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

คณะมีการจัดโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยไดกําหนดโครงการในการดําเนินงาน จํานวน  2 กิจกรรม งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร จํานวน 30,000 บาท  ผลการดําเนินงานตามตารางที่ 3.65 
 

ตารางท่ี 3.65  สรุปผลความสําเรจ็ชองตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

การดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนโครงการ
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

2 2 30,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึน  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 กอใหเกิดความ
เสียหายเปนวงกวาง สงผลใหมหาวิทยาลัยตองปดการดําเนินงานนาน 2 เดือน หลังจากนํ้าลด 
มหาวิทยาลัยก็มีการฟนฟูมหาวิทยาลยัโดยไดใชงบประมาณทั้งในสวนของเงินรายไดและเงนิงบประมาณ
แผนดิน   

ดังน้ัน ในสวนของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ในป พ.ศ. 2555 จึงไดรับผลกระทบ
เปนอยางย่ิง อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรรม บางอยางไมสามารถดําเนินการได               
หรือลาชากวาที่ไดวางแผนการทํางานไว  

2.5.3  ดานการพัฒนาบุคลากร 
คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที ่4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

และหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการความรวมมือ
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กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในการอบรมหลักสูตรยะยะสั้นสําหรับบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนตน และจัดใหมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุปผลความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เปาหมายการดําเนินการจํานวน 8 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 7 กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 กิจกรรม  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการคือ                
รอยละ 87.50 ของคาเปาหมาย 

สรุปผลการดําเนินการดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนเทคนิควิธีการสอน              
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปาหมายอยางนอย 1 โครงการ ดําเนินการจํานวน 1 โครงการ ระดับ
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 (ทั้งที่หนวยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน) เปาหมายจํานวน
อาจารย(โดยไมนับซ้ํา) 30 ราย ผลดําเนินการจํานวน 58 ราย ระดับความสําเร็จของการดําเนินการคือ 
รอยละ 100 ของคาเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

สรุปผลการจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนไปฝกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ 
(ทั้งที่หนวยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน) เปาหมายบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 10 ราย (โดยไมนับซ้ํา) 
ผลการดําเนินการจํานวน 15 ราย ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ คือ รอยละ 100 ของคา
เปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

 
2.6  มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สวนหน่ึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง             
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

2.6.1  การจัดทําโครงการตาง ๆ  
1) โครงการอบรมและศึกษาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ สําหรับบุคลากร

ทางการศึกษา วันที่ 2 - 3 เมษายน 2555 ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 82.60 
ผานตามเกณฑที่กําหนด 

2) โครงการอบรมและฝกปฏิบัติการจัดดอกไม วันที่ 23 มีนาคม 2555 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 81.84 ผานตามเกณฑที่กําหนด 

3) โครงการอบรมและฝกปฏิบัติศิลปะการตกแตงผาบนโตะ วันที่ 27 มีนาคม 
2555  ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 82.24 ผานตามเกณฑที่กําหนด 
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4) โครงการอบรมผูนําเพื่องานนันทนาการ วันที่ 28 มีนาคม 2555 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 81.84 ผานตามเกณฑที่กําหนด 

5) โครงการพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 30 เมษายน 2555 ผลสํารวจความพึงพอใจ             
ในการอบรมคิดเปนรอยละ 89.80 ผานตามเกณฑที่กําหนด 

6) โครงการพัฒนาครู (ศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) วันที่ 2 
และ 4 เมษายน 2555 ผลสํารวจความพึงพอใจในการอบรมคิดเปนรอยละ 83.53 ผานตามเกณฑ                  
ที่กําหนด 
 

ตารางท่ี 3.66  โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
ช่ือโครงการ วันท่ี

ดําเนิน 
การ 

สถานท่ี กลุม
เปา 

หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุปความ 
สําเร็จของ
โครงการ ความ

รู 
ความ 
พึง

พอใจ 

การนํา 
ไปใช 

1. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 

2-3 
เม.ย.
2555 

รร.วัดราษฎร 
ศริทธาราม 

อบต. 
บึงคําพรอย 
และศูนยให
การศึกษา
นานาชาติ 
สิรินธร  

จ.เพชรบุรี 

60 60 93.00 82.60 100 ผานเกณฑ 
ที่กําหนด 

2. โครงการอบรมและ
ฝกปฏิบัติการจัด
ดอกไม 

23 มี.ค.
2555 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

30 30 100 81.84 100 ผานเกณฑ 
ที่กําหนด 

3. โครงการอบรมและ
ฝกปฏิบัติศิลปะการ
ตกแตงผาบนโตะ 

27 มี.ค.
2555 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

50 50 95.00 82.24 100 ผานเกณฑ 
ที่กําหนด 

4. โครงการอบรมผูนํา
เพื่องานนันทนาการ 

28 มี.ค.
2555 

รร.หอวัง  
จ.ปทุมธานี 

80 80 93.00 81.84 93.75 ผานเกณฑ 
ที่กําหนด 

5. โครงการพัฒนา
วิชาชีพครู 

30 
เม.ย.
2555 

รร.เทศบาล 
ทาโขลง 

150 130 91.00 89.80 85.60 ผานเกณฑ 
ที่กําหนด 

6. โครงการพัฒนาครู 
(ศึกษาดูงานโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ) 

2,4 
เม.ย.
2555 

โครงการวิจัย
และพัฒนา
ส่ิงแวดลอม
แหลมผักเบี้ย  
จ.เพชรบุรี 

125 125 92.00 83.53 75.80 ผานเกณฑ 
ที่กําหนด 
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2.7  มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม

ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใหแกคณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 40,000 บาท และคณะไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตาม               
แนวพระราชดําริ มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก 
ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในโอกาสตาง ๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการ
พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดีตอประเทศชาติ นอกจากน้ียังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การ
ดําเนินงานสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่
กําหนดไวในวิสัยทัศน ดานเอกลักษณของมหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการ ดังน้ี 

1. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 
2555 ซึ่งจัดใหกับประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย จํานวน 60 คน  
ใชงบประมาณจํานวน 40,000 บาท ณ องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย จังหวัดปทุมธานี และ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกและพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และไดบูรณาการโครงการน้ี เขากับการเรียนในวิชาการเงินธุรกิจ และวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ               
ในภาคการศึกษา 1/2555 
 

ตารางท่ี 3.67  โครงการดานการสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารขิองคณะวิทยาการจัดการ 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนิน
การ 

สถานที ่ กลุมเปา 
หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

1. โครงการอบรมและ
ศึกษาโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

29-30 
มี.ค. 
55 

อบต.บึงคํา
พรอย และ
ศึกษาดูงาน 
ศูนยศึกษาฯ 
เขาหินซอน  

จ.ฉะเชิงเทรา 

60 60 87.50 81.60 100 ผาน
เกณฑที่
กําหนด 

  

จากการที่คณะวิทยาการจัดการ ไดสงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม     
แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักสงเสริมการเรียนรูและ 
บริการวิชาการ รุนที่ 7  

คณะวิทยาการจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนิน
ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะไดนําความรู แนวปฏิบัติ และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง               
ที่ไดรับจาการเขารวมโครงการของสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) แลวน้ัน                       
มาถายทอดสูบุคลากรในคณะ และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตของบุคลากร 
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จากที่สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) ไดจัดประกวดโครงการตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท น้ัน ในสวนของคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย 
และสงเขาประกวด โดยไดรับรางวัลอันดับสอง 

เมื่อถายทอดทฤษฎีปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ คณะได
ดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย บุคลากรของคณะไดปลูกพืชผักสวนครัวที่บานและบริเวณ
ดานหลังอาคาร 1 และ 2  เพื่อไวรับประทาน แจกจายใหกับบุคลากร ทําใหเกิดการประหยัดคาใชจาย
ในการประกอบอาหารในแตละวัน ทั้งยังเกิดการพึงพาอาศัย แบงปนซึ่งกันและกันของคนในชุมชน
เดียวกัน และเกิดรายไดอีกสวนหน่ึงดวย ในสวนของมหาวิทยาลัยไดบรรลุตามวัตถุประสงค                 
ในการจัดโครงการอบรมตาง ๆ ใหแกบุคลากรในการนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสะทอนถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยดวย 

 
2.8 มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 

คณะไดจัดทําโครงการบริการวิชาการในเขตพื้นองคการบริหารสวนตําบลที่คณะไดทําความ
รวมมือดานบริการวิชาการ และความรวมมือเครือขายการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดแก โครงการอบรม
วิชาชีพงานประดิษฐจากดินไทย - ดินญี่ปุน “ชุดนํ้าพริกปลาทู” จัดใหกับประชาชนทั่วไปในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสวนพริกไทย โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จัดใหกับ
ประชาชนทั่วไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย และไดสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา
กิจกรรมรวมกัน คือ โครงการปลูกปาชายเลน โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ รวมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เพื่อใหบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน                           
3 โครงการ โดยจดัสรรเงินงบประมาณ จํานวน 110,000 บาท ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 110,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 100 ของเงินงบประมาณที่จัดสรร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 3.68  โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะวิทยาการจัดการ 
ขอตกลงความรวมมือทาง 

(MOU) 
วันท่ี 

ลงนามความ
รวมมือ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
การใหบริการทางวิชาการ 
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และ
องคการบริหารสวนตําบลบึงคํา
พรอย, องคการบริหารสวนตําบล
สวนพริกไทย  

10 พ.ค. 2554 1. โครงการอบรมวิชาชีพงานประดิษฐ
จากดินไทย - ดินญ่ีปุน “ชุดนํ้าพริก
ปลาทู” จัดใหกับประชาชนทั่วไปใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสวน
พริกไทย วันที่ 1 มีนาคม 2555 
2. โครงการอบรมและศึกษาโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 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 

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 

3. เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ระหวาง
มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
วไลยอลงกรณฯ  มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

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

 

ตารางท่ี 3.68  (ตอ) 
ขอตกลงความรวมมือทาง 

(MOU) 
วันท่ี 

ลงนามความ
รวมมือ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 

4. เครือขายสงเสริมสนับสนุน  
การประกันคุณภาพของนิสิต
นักศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย
เกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณฯ  มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และมหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

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 มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดานการเรียน
การสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรคระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72) คะแนน
เฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.63) คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.95) คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสานโครงการ                     
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96)  คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80) 
 

4.  การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                   

43 คน หรือรอยละ 67.19 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 
ดาน ดังน้ี 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)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

5.  สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนน

เทากับ 4.62 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.80 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม 
3.79  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.69 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ แสดงดัง                      
ตารางที่ 3.70 

 

ตารางท่ี 3.69  คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงนํ้าหนักของคณะวิทยาการจัดการ 

 คาถวงนํ้าหนัก คาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 90 4.80 
จากแบบสอบถาม 10 3.79 

รวม 100 4.69 

 
ตารางท่ี 3.70  ผลการดําเนินงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน  
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 4.54 4.54 
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 5.00 5.00 
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

5 รอยละ 56.33 2.00 

มิติ 2 ดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 5.00 5.00 
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น 

5 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ  
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน ป
การศึกษาทีประเมิน 

2 รอยละ 
88.24 

5.00 

5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 3.70  (ตอ) 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

10 รอยละ 
87.50 

5.00 

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ  
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

10 รอยละ 
100 

5.00 

ผลรวมคะแนน 90  4.80 

 
การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

จุดเดน 
1)  การบริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) การจัดโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคลองกับพันธกิจทุกมิติ และสอดคลองกับ                 

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของแผนอยางเปนระบบ 
3) มีการบูรณางานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4) มีการบริหารจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรอยางเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

สามารถดําเนินงานไดครบถวนตามเปาหมาย และมีประสิทธิภาพในการใชงบประมาณเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

5) มีความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

6) ใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
7) คณบดีมีความเปนผูนําสูง และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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ขอเสนอแนะ 
1) ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ มคอ. อยางครบถวน เน่ืองจากยังมีอีก 7 หลักสูตร 

จากทั้งหมด 11 หลักสูตรที่ยังไมเปนไปตามกรอบ มคอ. 
2) ดําเนินการพัฒนาและเตรียมความพรอมคณะและบุคลากรสูประชาคมอาเซียนใหมี      

ความชัดเจน 
3) การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของคณะ 
4) เพิ่มจํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร              

และเทคโนโลยีมาอยางตอเน่ืองต้ังแตเริ่มกอต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อป                 
พ.ศ. 2475 โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีฐานะเปนหมวดวิชาวิทยาศาสตรในวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ  และเมื่อป พ.ศ. 2513 ไดจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร  ต้ังแตระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  

ตอมาในป พ.ศ. 2520  หมวดวิชาวิทยาศาสตรไดเปลี่ยนฐานะเปนคณะวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตามขอบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ไดรวมหมวดวิชาตางๆที่มีอยูเดิม
เขาไวดวยกัน  ไดแก หมวดวิชาวิทยาศาสตร  หมวดวิชาคณิตศาสตร  หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร  หมวดวิชาหัตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร  โครงสรางการบริหาร              
มีหัวหนาคณะเปนหัวหนาหนวยงาน สวนภายในคณะประกอบดวยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหนา
ภาควิชา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาไดแก ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาพลศึกษา  
ภาควิชา สุขศึกษา และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป  คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการศึกษา
โดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  

 ในป พ.ศ. 2523  ไดยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา   
แตยังคงจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงและระดับปริญญาตร ี
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ตอมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามสถาบันราชภัฏแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังน้ันวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงใชนามวา สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   
และในป พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏไดปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และผูบริหารคณะเปลี่ยนจากตําแหนงหัวหนาคณะวิชา                
เปนตําแหนงคณบดี 

ในป พ.ศ. 2540  การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเปนการบริหารแบบ
โปรแกรมวิชา 

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547                  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เปนผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ใน  พระบรมราชูปถัมภ  เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  และในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  ไดเปลี่ยนแปลงการบรหิารจากโปรแกรมวิชามาเปน
การบริหารแบบสาขาวิชาและหลกัสตูร  โดยมีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและสาขาวิชาเปนผูบริหาร
จัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชาจวบจนถึงปจจุบัน 

 

1.1  รายชื่อผูบริหาร 
อาจารย ดร.กาญจนา   สุจีนะพงษ คณบดี 
อาจารยสุรางค   พรมสุวรรณ        รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผศ.ดร.ศศมล   ผาสุข รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารยไชย   มีหนองหวา รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา 
อาจารยอรุณี   คําแผนไชย ผูชวยคณบดี 
อาจารยนิสา   พักตรวิไล ผูชวยคณบดี 
นางวารุณี   จันทพึ่ง        หัวหนาสํานักงานคณบดี 
ผศ.สทุธิพร   สุภาวิวัง ประธานหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม 
อาจารย ดร.นํ้าฝน   ศีตะจิตต ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
อาจารยดรุณี   หันวิสัย ประธานหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต  
อาจารยอรุณี   คําแผนไชย ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 
อาจารยไพรินทร   มีศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.สุธาสินี   นิลแสง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารยณัฐกานต   ทองพันธุพาน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
อาจารยประเสริฐ   เหลาบุศณอนันต ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัย 
ผศ.อารีย   สงวนช่ือ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
ผศ.ดร.สําเนียง   อภิสันติยาคม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
ผศ.ดร.ศศมล   ผาสุข ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
ผศ.วรายุทธ   อัครพัฒนพงษ หัวหนาสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
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1.2  ปรัชญา 
วิทยาศาสตรกาวล้ํา   คุณธรรมเดน  เนนการพัฒนา  ดวยภูมิปญญาและเทคโนโลยี 
 

1.3  วิสัยทัศน 
มุงผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  สนองความตองการของทองถ่ิน

และสังคม 
 

1.4  พันธกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 

และสอดคลองกับภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงไดกําหนดพันธกิจดังน้ี 
(1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คู คุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพัน                     

ตอทอง ถ่ินอีกทั้ งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  

 (2)  ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ                 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก                  
แนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของคณะเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

 (3)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม                        
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและย่ังยืน   เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
และเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 (4)  เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินของชาติ 

 (5)  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 
1.5  ขอมูลพ้ืนฐาน 

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 ในระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรความปลอดภัย สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยมีหลักสูตร                 
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                
ที่เปนเงินรายได จํานวน 3,755,830 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุมผลผลิต                        
และประเภทงบประมาณ 

 

2.  ผลการดําเนนิงาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมกีารดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แยกตามมิติ

ไดเปน 8 มิติ ดังน้ี 
2.1  มิติท่ี 1 ดานการเรียนการสอน 

2.1.1  หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 

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)  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต                   
และในแตละปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานไปยังคณะเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง
หน่ึงวาเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมหรือไม 

3)  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร                  
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยมีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรระยะ 5 ป 

4)  มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยใชวิธี
ประเมินดวยโปรแกรมสํารวจขอมูลออนไลน พบวามีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 87.50  

ในปการศึกษา 2555 คณะไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มคอ. จํานวน 
7 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และพัฒนาหลักสูตรใหมกรอบ มคอ. จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
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2.1.3  โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา  
คณะดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษาหลายวิธีไดแก 
-  วิธีรับตรงสําหรับนักเรียน/นักศึกษาทั่วไป และนักเรียนที่มีผลการการเรียนดี              

หรือมีความสามารถพิเศษที่มีความประสงคจะขอรบัทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ 1 และวไลยอลงกรณ 2  
-  วิธีการคัดเลือกจากระบบกลาง 
-  การรับนักเรียนทุนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
ในการประชาสัมพันธการรับ นักเรี ยนเข า ศึกษาตอ น้ัน คณะรวมกับงาน

ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม Road show เพื่อใหนักเรียนกลุมเปาหมายทั้งใน
จังหวัดปทุมธานีและตางจังหวัดที่มีนักศึกษาปจจุบันอาศัยอยูไดรูจักภาพลักษณของคณะและ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งมีการรับสมัครนักศึกษาดวย  คณะเขารวมกิจกรรมอื่นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดสอน เชนการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตรและ
ประชาสัมพันธคณะในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาไบเทค                   
บางนา  การประชาสัมพันธระหวางการจัดกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของหลักสูตรตางๆ  
นอกจากน้ีคณะยังสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการพี่ชวนนอง เปนตน 

2.1.4 การสง เสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต                     
ท่ีพึงประสงค 

คณะมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
และดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณของคณะ โดยกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรมทั้งที่สอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังน้ี 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดมีความรูและประสบการณในสาขา
วิชาชีพอยางกวางขวางและสอดคลองกับสถานการณจริง โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู
กับนักศึกษาและจัดการวัดผลที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู และจัดระบบกลไกในการสงเสริม                         
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2)  จัดโครงการพฒันานักศึกษาทีส่งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทัง้ 5 ดาน ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการดังน้ี 

(1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก 
-  คณะจัดโครงการเครือขาย 9 ราชภัฏรวมใจฟนฟูไทยหลังนํ้าทวม วันที่ 

21 มกราคม 2555 ณ สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
-  คณะจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
-  คณะจัดโครงการสงเสริมและสืบทอดความเปนไทย วันที่ 21 มีนาคม 

2555 ณ วัดสนามไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
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-  คณะจัดโครงการวิทยศิษยมีครู วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม                
วไลยอลงกรณ 

-  หลักสูตรคหกรรมศาสตรจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมทําบุญข้ึนปใหม 
วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ อาคารคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพจัดโครงการจิตอาสาอนุรักษทรัพยากร                
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันที่ 10 - 11 เมษายน 2555 ณ ศูนยกิจกรรมวิทยาศาสตรทางทะเลและ             
การอนุรักษ จ.ชลบุรี 

-  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และฝกปฏิบัติธรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดพระยายัง จ.ปทุมธานี 

-  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตาม                   
อัตลักษณ วันที่ 2 เมษายน 2555 ณ หองบอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ณ วัดพระยายัง จ.ปทุมธานี 

-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตาม                    
อัตลักษณ วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ หองบอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 ณ วัดสนามไชย                      
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดกิจกรรม “รดนํ้าขอพรผูอาวุโส               
วันปใหมไทย” วันที่ 1 เมษายน 2555 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ                 

(2)  ดานความรู ไดแก 
-  คณะจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา วันที่ 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 ช้ัน 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
-  คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจ

ศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุมการเวก ช้ัน 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-  หลักสูตรคณิตศาสตรประยุกตจัดโครงการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

“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 

-  หลักสูตรคหกรรมศาสตรจัดโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีในการ
สืบคน วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรเครื่องสําอางจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน BOI FAIR 2011 “เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
แหงอนาคต” วันที่ 18 มกราคม 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

-  หลักสูตร เทคโนโล ยี ชีวภาพจัดโครงการ ศึกษาดูงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ณ บริษัทคอสมอส จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา และวันที่                
19 มีนาคม 2555 ณ สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมโปรแกรมสืบคนและ
ฐานขอมูลออนไลน ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการสัมมนาฝกประสบการณ
วิชาชีพ วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ หอง 903 ช้ัน 9 อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัยจัดนักศึกษาเขารับการอบรม
หลักสูตรการสืบคนขอมูล วันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัยจัดโครงการศึกษาดูงานความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ บริษัท เดอะสยามเซรามิคกรุป อินดัสทรี่ส 
จํากัด จ.สระบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริคแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จ.ปทุมธานี 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการเขารวมกจิกรรมงาน
วิชาการ BOI FAIR 2011 วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบรุ ี

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการฝกประสบการณดาน
สิ่งแวดลอมภาคสนาม วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการฝกทักษะการถายทอด
ความรูในการสรางจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอม วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา                   
จ. พระนครศรีอยุธยา 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
สิ่งแวดลอม วันที่ 17 มีนาคม 2555 และ วันที่ 7 เมษายน 2555 ณ หองปฏิบัติการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ศูนยภาษา มหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

(3)  ดานทักษะทางปญญา ไดแก 
-  คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา 

วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ หองประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการสัมมนาฝกประสบการณ
วิชาชีพ วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ หอง 903 ช้ัน 9 อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการฝกประสบการณดาน
สิ่งแวดลอมภาคสนาม วันที่ 1-4 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม 

 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
สิ่งแวดลอม วันที่ 17 มีนาคม 2555 และ วันที่ 7 เมษายน 2555 ณ หองปฏิบัติการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก 
-  คณะจัดโครงการเครือขาย 9 ราชภัฏรวมกับบริษัทสิงหอาสา รวมใจ

ฟนฟูไทยหลังนํ้าทวม วันที่ 21 มกราคม 2555 ณ สถานสงเคราะหมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
-  คณะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในคณะและมหาวิทยาลัย              

ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2554 
-  คณะจัดโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานภัยยาเสพติด วันที่ 20 

กุมภาพันธ - 30 มีนาคม 2555 
-  คณะจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ (Sci-tech) วันที่ 1 สิงหาคม 

2555 ณ สนามหนาอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัยจัดนักศึกษาเขารวมโครงการ       

“สิงห - ราชภัฏ อาสาฟนฟูผูประสบภัย” ป พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนวั                
ดสามเรือน อ.เมือง จ.ลพบุรี 

-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดโครงการศิษยเกาสัมพันธหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร วันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               

-  หลักสูตร วิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอมจัดโครงการ”คืนสู เหยาชาว
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม” วันที่ 1 เมษายน 2555 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

(5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดแก 

-  คณะจัดโครงการสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา 
วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ หองประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-  คณะจัดโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 
2555 ณ ช้ัน 4 อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณและพิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ 

-  หลักสูตรคหกรรมศาสตรจัดโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีในการ
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 ช้ัน 9 อาคาร 75 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
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-  หลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัยจัดนักศึกษาเขารับการอบรม
หลักสูตรการสืบคนขอมูล วันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการฝกประสบการณดาน
สิ่งแวดลอมภาคสนาม วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
สิ่งแวดลอม วันที่ 17 มีนาคม 2555 และ วันที่ 7 เมษายน 2555 ณ หองปฏิบัติการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ศูนยภาษา มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  

3)   คณะจัดโครงการอบรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา                 
แกนักศึกษาและมีการจัดประชุมนักศึกษา ใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรม การดําเนินงานตามแผน การประเมินผลการดําเนินงาน และการปรับปรงุการ
ดําเนินงาน  

4)   คณะสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบัน                 
โดยจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสรางเครือขายพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                  
ในพระบรมราชูปถัมภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทายาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และมีกิจกรรมรวมกันคือโครงการคายผูนําเยาวชนจิตอาสา เครือขาย 9 ราชภัฏ พัฒนาสิ่งแวดลอม 
วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 ณ เกาะชาง อ.เกาะชาง จ.ตราดและโครงการเครือขาย 9 ราชภัฏ รวมใจ
ฟนฟูไทยหลังนํ้าทวม วันที่ 21 มกราคม 2555 ณ สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี                   
จ.ปทุมธานี 

5)  นอกจากน้ีคณะยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด (Democracy Decency 
Drug) มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

(1)  มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และ
สงเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคลากร โดยคณะไดกําหนดโครงการ
ตางๆ ในแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ปการศึกษา 2554 

(2)  มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ดังน้ี 

-  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ไดจัดกิจกรรมวิทยรักษประชาธิปไตย 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-  ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย มีการจัดโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 25 มกราคม 2555                       
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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)  คณะมีการติดตามและประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมทุกสิ้นปการศึกษา โดยมี
ขอกําหนดการติดตามผลโครงการในแบบฟอรมการเสนอโครงการ และมีการติดตามและประเมิน
โครงการทุกกิจกรรมโดยมีรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการและคณะไดนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 

7)  คณะดําเนินการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา พบวามีความสําเร็จรอยละ 100 ของจํานวนโครงการทั้งหมด และเมื่อประเมินตาม
ตัวช้ีวัดความสําเร็จพบวา บรรลเุปาหมายรอยละ 92.85 ของจํานวนโครงการทั้งหมดตามแผน 

2.1.5  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ดาน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการใหบริการทั่วไป พบว ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ตอบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 ) คิดเปนคะแนนตามเกณฑของ
สํานักงาน ก.พ.ร. เทากับ 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุดทุกดาน โดยความพึงพอใจสูงสุดคือดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (คะแนนเฉลี่ย 4.73 คิดเปนรอยละ 94.60) รองลงมา ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม          
(คะแนนเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92)  ดานทักษะทางปญญา (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) คิดเปนคะแนนตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร. 
เทากับ 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดคือดานการใหบริการ
ทั่วไปมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (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 ศิษยเกาและคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม       

คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขันอยูเสมอ     
โดยจัดงบประมาณใหกับหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะมีนักศึกษา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานคุณธรรมจริยธรรมในการเขารวมการชวยเหลือสังคม            
กับโครงการ “สิงห-ราชภัฏ อาสาฟนฟูผูประสบอุทกภัย” ป พ.ศ. 2554 จํานวน 7 คน   
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2.2  มิติท่ี 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินงานพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในดานการวิจัย 

โดยมีการจัดทําระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน               
ดานการวิจัยของคณะ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ  มีการจัดทําระบบ                      
ใหคําปรึกษา แนะนําและดูแลงานวิจัยใหเปนไปตามระบบ ประสานการดําเนินงานดานการวิจัยของ
คณะใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  ภายใตการกําหนดทิศทางดานการวิจัยโดยคณะกรรมการบริหาร               
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คณะมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
2.2.1  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ไดดําเนินการดังน้ี 
1)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยปรากฏอยูใน

คูมือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดตามแผนพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2555 

2)  คณะไดมีการดําเนินการบูรณาการการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียน             
การสอน โดยนํากระบวนการดานวิจัยและผลงานวิจัยไปสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของและนักศึกษา                   
เปนผูรวมในงานวิจัยของอาจารย เชน มีการบูรณาการงานวิจัยเรื่องสารสกัดจากเปลือกสีเสียดไทย              
กับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรประยุกตดานสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2555 โดย ผศ.ดร.ศศมล  
ผาสุข 

3)  อาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขารวมอบรม เรื่องการจัดการ
ความรู การสัมมนาฝกอบรมการสอนและวิจัย ณ หองประชุมการเวก ช้ัน 3 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนการใหความรูดานงานวิจัยแกคณาจารยเปนการพัฒนางานวิจัย การขอทุนสนับสนุน
งานวิจัย การเขียนบทความงานวิจัย และมีการเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย                
โดยเผยแพรในเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร 

4)  คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดทํางานวิจัยหรือ                 
งานสรางสรรคจากทุนภายในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เชน สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน 

2.2.2  การจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง 

1)  คณะไดจัดทําคูมือการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              
ซึ่งประกอบดวยระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และระบบและกลไกในการสนับสนุนและเผยแพร
งานวิจัยในการประชุมวิชาการหรืองานตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  

2) คณะไดมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย โดยมีการจัดหองปฏิบัติการดานการ
วิจัยและมีการจัดอุปกรณ/เครื่องมือการวิจัย ที่อาคารศูนยวิทยาศาสตรที่มีการรักษาความปลอดภัย               
ในหองปฏิบัติการระหวางที่มีการทําวิจัย ขอมูลเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ อุปกรณ/เครื่องทางวิทยาศาสตร
ปรากฏในเวปไซดของศูนยวิทยาศาสตร 
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2.2.3  การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุน
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                
ในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ เชน ผศ.ดร.ศศมล  ผาสุข  ทําวิจัยรวมกับอาจารยประจําของคณะ                 
สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.2.5  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
1)  คณะไดสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําเขารวมกิจกรรมที่สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจัดข้ึนเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2)  คณะไดมีการใหความรู ประชุมสัมมนาอาจารยประจําเกี่ยวกับการบริหาร

งานวิจัย เทคนิคการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาชุมชน และการเทคนิคการเสนอ
โครงการวิจัย  

3)  คณะไดมีการเผยแพรองคความรูและประสบการณตาง ๆ ดานการวิจัยที่เกิดจาก
การประชุม สัมมนาผานทางเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศูนยวิทยาศาสตร               
และมีการตีพิมพงานวิจัยผานวารสารวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.2.6  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน               
ในดานตางๆ 

1)  คณะมีระบบในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนโดยใชระบบของมหาวิทยาลัยซึ่งมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จ.ปทุมธานี  วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิบัตรประโยชนดานทรัพยสิน                     
ทางปญญา พ.ศ. 2554  และมีการจดอนุสิทธิบัตรงานสรางสรรคเรื่อง เจลฟาทะลายโจรสําหรับ                   
ทําความสะอาด 

2)  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิชาการดานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยของ
อาจารยและบุคลากร 
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3)  มีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารระดับชาติ 9เรื่อง ในวารสารระดับนานาชาติ     
2 เรื่อง เผยแพรในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 8 เรื่อง ระดับชาติ 
4 เรื่อง เผยแพร 

4)  มีผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลขิสิทธ์ิ/ทรัพยสินทางปญญาปงบประมาณ 2555  
รวมทั้งสิ้น 1  ผลงาน 

5)  มีผลงานที่นําไปใชประโยชนใหเกิดประโยชนในดานตางๆ จํานวน 5 ผลงาน 
 

2.3  มิติท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
คณะ มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการดังน้ี 
1)  คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ

แกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการแกบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน 
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 และทองถ่ิน ใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 430 คนและ 1 แหลงเรียนรู กลุมเปาหมายในการ               
จัดฝกอบรมไดแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยขาราชการ และประชาชนทั่วไป  

3)  คณะไดดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชนหรือหนวยงานที่จะไปใหบริการ
วิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ 

4)  คณะสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน มีการเชิญหนวยงานภาครัฐ
มารวมมือในการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกิจกรรม
สงเสริมความรูและทักษะในการทําผลิตภัณฑ เพื่อใหสมาชิกในชุมชนสามารถนําไปใชไดในครัวเรือน 
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             
กับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยการมีสวนรวมของผูใหบริการ ผู รับบริการและนักศึกษา                   
และประเมินผลความสําเร็จทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพ
ของบุคลากร คุณภาพการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  
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ตารางท่ี 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. โครงการสงเสริมแพทยทางเลอืกดานพืชสมุนไพรสูชุมชนตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 

25,000 

8. โครงการสงเสริมความรูทางเคมสีูวิถีไทยตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 25,000 
9. โครงการเผยแพรความรูดานคณิตศาสตรสูชุมชน 25,000 
10. โครงการความปลอดภัยสูชุมชน 5,000 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพลศาสตรการบิน 25,000 
13. โครงการพฒันาแหลงเรียนรู 120,000 
14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Administrator 25,000 
15. พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริการทางดานชีววิทยา 
ครั้งที่ 3 

100,000 

16. โครงการพฒันาตอยอดภูมปิญญาไทยสูโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียน 

100,000 

 

8)  คณะไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.5 
ของโครงการทั้งหมดในคณะ 

9)  คณะมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ 1 แหลง คือ หนวยตรวจ
วิเคราะหทางสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ   
โดยต้ังอยูที่ศูนยวิทยาศาสตร โดยอยูระหวางการขอรับรองหองปฏิบัติการ ISO/IEC17025 จาก                
กรมวิทยาศาสตรบริการ  

10) โครงการที่ดําเนินการไดรับการประเมนิผลสําเร็จโดยใชเกณฑของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดานการนําไปใช 

ผลการดําเนินงานโครงการทั้งหมด 16 โครงการ พบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ                
ในเรื่องที่อบรม  คิดเปนคะแนนรอยละ 82.80  ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ              
คิดเปนคะแนนรอยละ 96.69 ดานการประเมินผลการนําไปใชพบวาโครงการมีการนําความรูที่ได                
จากการอบรมนําไปใช คิดเปนคะแนนรอยละ 83.66   
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2.4  มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให

ความสําคัญตอการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี  
2.4.1  บูรณาการงานกับการเรียนการสอน 

1)  รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร รหัสวิชา 4513801 
โดยการใชใบตองและดอกไมตามฤดูกาลมาประดิษฐบายศรีสําหรับประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษตางๆ 

2)  รายวิชาจัดเลี้ยงในโอกาสตางๆ รหัสวิชา 4514302 และ รายวิชาขนมไทย            
รหัสวิชา 4513202  โดยนักศึกษาของหลักสูตร คหกรรมศาสตรแตละช้ันปรับผิดชอบการทําอาหาร         
คาว - หวาน ใสบาตรตอนเชา ถวายแดพระภิกษุสงฆ 

3)  รายวิชาเครื่องหอมและของชํารวย รหัสวิชา 4554402  เพิ่มทักษะการประดิษฐ
ของชํารวยจากเครื่องหอมไทยจากภูมิปญญาไทย 

4)  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม “กิจกรรม ทอดผาปาสามัคคี” หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ณ วัดสนามไชย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

5)  โครงการสืบสานวัฒนธรรม ทําบุญข้ึนปใหม หลักสูตรคหกรรมศาสตร                     
ณ  อาคารคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมชูปถัมภ 

2.4.2  บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
1)  โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสู ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง               

บูรณาการกับรายวิชาอาหารเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
2)  โครงการสงเสริมแพทยทางเลอืกดานสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการกับรายวิชาวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการผอนคลายกลามเน้ือ 
3)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรุงเครื่องหอมนํ้าอบไทย บูรณาการกับรายวิชา

เครื่องหอมและของชํารวย 
2.4.3  บูรณาการกับงานวิจัย 

1)  งานวิจัยเรื่องการศึกษาองคประกอบทางเคมีพิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลัน
ของสารสกัดแปะตําปงทีมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดของหนูที่เปนเบาหวาน  

คณะไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 
และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน              
11  โครงการสามารถจําแนกเปนหนวยงานตางๆ ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.72  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชื่อโครงการ วันท่ี

ดําเนินการ 
สถานท่ี กลุมเปาหมาย/จํานวน 

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
ส่ิงแวดลอม 

26 ก.พ. 2555 
  

วัดสนามไชย ต.บาน
ปอม 

อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

นักศึกษา จํานวนไมนอย
กวา 20 คน 

5. โครงการสงเสริมและสืบทอดความ
เปนไทย 

 

21 มี.ค. 2555 วัดสนามไชย 
ต.บานปอม 

อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

นักศึกษาและบุคลากร 
จํานวน 50 คน 

6. โครงการวิทยศิษยมีครู 28 มิ.ย. 2555 หอประชุม 
วไลยอลงกรณ 

นักศึกษาจํานวนไมนอยกวา 
400 คน 

7. โครงการเครือขาย 9 ราชภัฏ รวมใจ
ฟนฟูไทยหลังนํ้าทวม 

21 ม.ค.2555 
 

ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห
เยาวชนมูลนิธิมหาราช 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

นักศึกษาและบุคลากร
จํานวนไมนอยกวา 20 คน 

หมายเหตุ : รอยละความสําเร็จ ดานจํานวนผูเขารวมคือรอยละ 80, ดานความพึงพอใจระดับมาก รอยละ 80  
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

2.5  มิติท่ี 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
2.5.1  การบริหารจัดการท้ังองคกร 

1)  คณะควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2)  การบริหารจัดการสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และใหเกิด
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพคณะไดดําเนินการปรับปรุง
บริเวณรอบอาคารเรียน ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในคณะใหรมรื่น สวยงาม จัดใหมีที่น่ังพักผอน                
อยางเพียงพอ เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกนักศึกษา บุคลากร                  
และประชาชนผูมาติดตอ คณะมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนของคณะ และไดจัดงบประมาณ                     
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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  ซึ่งลดลงจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 จํานวน 6,642,433 บาท เปนอัตรารอยละ 46.76 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดแสดง              
การจําแนกตามผลผลิต และตามงบรายจาย เห็นไดวางบประมาณที่จําแนกตามผลผลิตใหกับผูสําเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร ลดลงถึงรอยละ 57.47  และเมื่อพิจารณาตามงบรายจาย จะมีการลดลง            
ในงบเงนิอุดหนุนถึงรอยละ 4.80  จากปงบประมาณ พ.ศ. 2554  สําหรับการวิเคราะหรายไดและรายจาย
พบวารายละเอียดของการเบิกจายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ซึ่งแสดงใหเห็นยอด                   
การเบิกจายจริงเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร อยูในอัตรารอยละ 85.92  

   สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2555 จะรายงาน
เรียงตามลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร โดยรายงานผลที่เกิดข้ึน จํานวนงบประมาณที่ใชจาย                    
และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนงาน ดังตอไปน้ี 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ                    
เชิงบูรณาการ 

คณะไดสรางความมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบริการวิชาการ 
และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน             
ใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 4 โครงการ และจัดสรรเงนิงบประมาณ 
จํานวน 1,495,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,495,000 บาท อาทิเชน การเผยแพร
งานวิจัยสูสาธารณชน (งบศว.) การจัดการความรูงานวิจัย (งบ ศว.) เปนตน 

 

ตารางท่ี 3.73  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

จํานวนโครงการ 
 ท่ีสําเร็จ 

จํานวนงบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

4 3 1,495,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 

 

3 15,000 
(ไมนับรวมงบพัฒนา

งานวิจัย 
1,480,000 บาท) 

รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ รอยละ 75 
(ไมนับรวมงบพัฒนางานวิจัย) 

รอยละ 100 
(ไมนับรวมงบพัฒนา

งานวิจัย) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
สูงสุด 

คณะไดกํ าหนดประเด็นยุทธ โดยคํานึง ถึงการจัดการ เรียนการสอนใหกับบัณฑิต                           
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ 
จํานวน 18 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณจํานวน 1,014,560 บาท คณะไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินโครงการ                         
ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 18 โครงการ  ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,014,560 บาท 

  
ตารางท่ี 3.74  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

 

จํานวน
โครงการ 
 ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/งบประมาณที่ได 18 18 1,014,560 
บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง  18 887,740 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ รอยละ 100 คิดเปนรอยละ 

87.5 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไขปญหา
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจ                      
ในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได
กําหนดยุทธศาสตรข้ึนเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรยีนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
ถายทอดความรู และจัดเก็บองคความรู ใหกับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไป จึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลือ่นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน คณะจึงไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดังกลาว โดยมีการวางแผนงานโครงการ จํานวน 17 โครงการ โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 
959,800 บาท คณะไดมีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 17 โครงการ ใชเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 959,800  บาท อาทิเชน โครงการเผยแพรความรูสูสังคม โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแกคณาจารยโครงการสงเสริมวิจัยปฏิบั ติการ                   
แบบมีสวนรวมในระดับชุมชน โครงการเรียนรูปฏิบัติการสรรคสรางชุมชน เปนตน 
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ตารางท่ี 3.75  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ  
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

17 17 959,800 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง  17 894,821.54 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ รอยละ 100 คิดเปนรอยละ 

93.23 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลยัใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตาม
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 

 

ตารางท่ี 3.76  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 

 
จํานวนโครงการ  

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

10 10 4,015,991 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง  10 3,346,525.30 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ รอยละ 100 คิดเปนรอยละ 

83.33 
 
2.5.3  ดานการพัฒนาบุคลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 
พัฒนาสมรรถนะของบคุลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร                  
ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญจํานวน 12 โครงการ/กิจกรรมประกอบดวย (1) การจัดเงินสนับสนุน     
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2) การจัดเงินสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู                
ทางสาขาวิชา (3) กิจกรรมการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย (4) โครงการการจัดการความรูเกี่ยวกับ               
การวิจัยในช้ันเรียน (5) โครงการจัดการความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน               
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม (6) โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารยดานการสอน               
และการวัดผลเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน” (7) โครงการพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากร เรื่อง “พัฒนาศักยภาพการใชโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชีกองทุน               
โดยเกณฑพึงรับ - จายลักษณะ 3 มิติ (8) การสนับสนุนใหบุคลากรของคณะไดรับการพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัดข้ึน (9) การสนับสนุนงบประมาณการเขียนตํารา (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  มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 คณะมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สวนหน่ึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู                           
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะไดมีผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังน้ี 

2.6.1  การจัดทําโครงการตาง ๆ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาไทยสูโครงงาน
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริการทางดาน
ชีววิทยา ครั้งที่ 3 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Administrator 
 

ตารางท่ี 3.77  โครงการดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนินการ 
สถานที ่ กลุมเปา 

หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม
โครง 
การ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป 
ใช 

1. โครงการพัฒนา              
ตอยอดภูมิปญญาไทย             
สูโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียน 

18 - 19 
ส.ค. 55 

ศูนย
วิทยาศาสตร 

ครูพื้นที่
การศึกษา 

เขต 1 
ปทุมธานี 

33 100 100 100 สําเร็จ 

2. โครงการพัฒนา     
สมรรถนะครูโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ใหบริการ
ทางดานชีววิทยาครั้งที ่3 

25 - 28 
เม.ย. 55 

คณะ
วิทยาศาสตร

และ
เทคโนโลยี 

ครู/
ผูสนใจ 

30 100 100 100 สําเร็จ 

3. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ Linux 
Administrator 

24 - 25 
พ.ค. 55 

หอง IT 603 
อาคาร              
75 ป 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

28 82 88.25 86 สําเร็จ 
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2.7  มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม

ใหบริการจัดการวิชาการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใหแกคณะ จํานวน 
50,000 บาท และคณะไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ                    
มีการนอมนําพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก ขาราชการ นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนในโอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมือง
ที่ดีตอประเทศชาติ นอกจากน้ียังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายเปน
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การดําเนินงานสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน                    
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยคณะไดดําเนินโครงการดังน้ี 

โครงการอบรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
1.  โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารวมอบรม

คือชุมชนตําบลชีนํ้าราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2555               
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชีนํ้าราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

2.  โครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานพืชสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูเขารวมอบรมคือชุมชนตําบล  ชีนํ้าราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 30 คน เมื่อวันที่                
10 เมษายน 2555 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชีนํ้าราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

 

ตารางท่ี 3.78  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช่ือโครงการ วันที่
ดําเนิน  
การ 

สถานที ่ กลุม
เปา 

หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเรจ็ของ
โครงการ 

สรุป
ความ 
สําเร็จ
ของ

โครงการ 

ความ
รู 

ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป
ใช 

1.โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑสมุนไพรสู
ชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

8 เม.ย.
55 

สํานัก 
งานองคการ
บริหารสวน

ตําบล 
ชีนํ้าราย 

ชุมชน
ตําบล 

ชีนํ้าราย 

40 100 100 72.5 สําเร็จ 

2. โครงการสงเสริม
แพทยทางเลือกดาน
พืชสมุนไพรสูชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 
เม.ย.
55 

สํานักงาน
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 

ชีนํ้าราย 

ชุมชน
ตําบล 

ชีนํ้าราย 

30 100 100 66.66 สําเร็จ 
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นอกจากน้ีคณะยังไดดําเนินการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การบริหาร จํานวน                       
2 โครงการ คือ โครงการสงเสรมิผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาอาหาร
เสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ปการศึกษา2/2554) และโครงการสงเสริมแพทยทางเลือกดานพืชสมุนไพร       
สูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการผอนคลายกลามเน้ือ (ปการศึกษา 
3/2554) 
 

ตารางท่ี 3.79  โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริที่นํามาใชในการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชื่อโครงการ การนํามาใชในการบริหารจัดการคณะ 

โครงการกลองขาวนอยชวยโลก พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน      
โดยรณรงคใหใชกลองขาวแทนการใชถุงพลาสติก
และกลองโฟม 

 
คณะมีนโยบายสงเสริมใหนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดยใหทุกคนมีสวนรวม เชน ทําให

เปนองคกรประหยัด โดยลดปริมาณขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ไดดําเนินการจัดประกวดโครงการตามรอย               

เบื้องพระยุลบาท ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสง “โครงการ
กลองขาวนอยชวยโลก”เขารวมประกวดและไดรับรางวัลชนะเลิศดานการแขงขันโครงการดานการ
พัฒนาเอกลักษณของมหาวิทยาลัย (เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) และจากโครงการน้ีไดรณรงคใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหใช
กลองขาวแทนการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม 

จากการดําเนินโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการ
สงเสริมใหใชกลองขาวแทนการใชถุงพลาสติกและกลองโฟมที่ใชบรรจุอาหาร ทําใหสามารถชวย                 
ลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยและเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย 
 

2.8  มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 
คณะใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดใหมีโครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือทั้งหมด 3 เครือขาย ไดแก               
(1 )  เ ครื อข ายการประกัน คุณภาพการ ศึกษาระ ดับสถาบัน ระหว า งมหา วิทยาลั ยเ กริ ก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมชูปถัมภ 
มหาวิทยาลัยหอการคา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (2) เครือขายสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย              
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา และมหาวิทยาลัย                
ศรีปทุม  (3) เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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วไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

ตารางท่ี 3.80  โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขอตกลงความรวมมือทาง 

(MOU) 
วันท่ีลงนาม
ความรวมมือ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ชวงเวลาดําเนินการ) 

สําเร็จ 

1. เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะระหวางมหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา  
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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 

สําเร็จ 

2. เครือขายสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
ระหวางมหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคา และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

25 มี.ค. 
2554 

(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 
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ตารางท่ี 3.80  (ตอ) 
ขอตกลงความรวมมือทาง 

(MOU) 
วันท่ีลงนาม
ความรวมมือ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ชวงเวลาดําเนินการ) 

สําเร็จ 

3. เครือขายพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

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 รวมใจฟนฟูไทยหลังนํ้า
ทวม วันที่ 21 มกราคม 2555 ณ 
สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิ
มหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 

 

3.  การประเมินผลงาน 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 37 คน หรือรอยละ 52.86  

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของคณะ 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน               
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.18) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงาน
สรางสรรคระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.60) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลีย่ 
3.61) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49) คะแนนเฉลี่ยดาน              
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) คะแนนเฉลี่ยดานการสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.73)  คะแนนเฉลี่ยดานการสราง
เครือขายความรวมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.30) 
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4.  การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                      

57 คน หรือรอยละ 61.96 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ดาน                     
ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ดานการบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ดานการบริหารงานใน
หนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.11) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.20)  

 

5.  สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคา

คะแนนเทากับ 4.63 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.73 และคาคะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.74 ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.81 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 
แสดงดังตารางที่  3.82 

 

ตารางท่ี 3.81  คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงนํ้าหนักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 คาถวงนํ้าหนัก คาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 90 4.73 
จากแบบสอบถาม 10 3.83 

รวม 100 4.63 
 
ตารางท่ี 3.82  ผลการดําเนินงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ  

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน  
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 4.38 4.38 
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 5.00 5.00 
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

5 3.00 3.00 

มิติ 2 ดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 5.00 5.00 
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
รวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น 

5 5.00 5.00 
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ตารางท่ี 3.82  (ตอ) 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ  
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน  
ปการศึกษาทีประเมิน 

2 5.00 5.00 

5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ  
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

10 4.00 4.00 

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7.5 5.00 5.00 

7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทาง 
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร 

7.5 5.00 5.00 

มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ  
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ 
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

10 5.00 5.00 

ผลรวมคะแนน 90  4.73 

 
การวิเคราะหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จุดเดน 

1)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคณะที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต้ังแตเริ่มกอต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ป พ.ศ. 2475 
โดยเริ่มตนมีฐานะเปนหมวดวิทยาศาสตร 

2)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสบการณในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน ในจํานวนน้ี                    
มีผูจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 54 คน 
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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 และบริหารหลักสูตร             
ตามกรอบ มคอ. ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร 

7) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับงบประมาณ/ทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัย                                                             
จากหนวยงานภายในและภายนอกเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,596,832 บาท  

8) ไดมีการเผยแพรงานวิจัยเปนจํานวนมากและกวางขวางข้ึน โดยมีการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 8 เรื่อง และระดับชาติ 4 เรื่อง 

9) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.10  

10) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลอง                  
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจํานวน 51 โครงการ 

11) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

12) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย และให
อาจารยนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

13) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการบริการวิชาการตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน                 
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 โครงการ 

14) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 7 โครงการ 

15) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรื่องภูมิทัศน        
และสิ่งแวดลอมในคณะใหราบรื่น จัดบรรยากาศการเรียนรูและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามจุดเนนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย                       
คือ Green University  

16) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมกีารพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดแหลง
สนับสนุนและสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู 

17) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการใหบริหารระบบเครือขายอินเทอร เ น็ต               
แกนักศึกษาและบุคลากร ใชติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

18) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงการที่สง เสริมสืบสานอันเ น่ืองมาจาก                  
แนวพระราชดําร ิ
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ขอเสนอแนะ 

1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการ                
ใหเพิ่มมากข้ึน 

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการจัดแหลงการเรียนรูทางดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และการสรางองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือ
ดานศิลปวัฒนธรรม 

3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการอื่น                   
ในตางประเทศ และควรใชประโยชนจากเครือขายใหมากที่สุด 

4) ควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะกับศิษยเกา ที่เปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

 
 

1.  ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
เน่ืองจากปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทั้งมหาวิทยาลัยที่ เปนของรัฐ 

มหาวิทยาลัยของเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําใหผูที่สนใจเขารับการศึกษาตอมีโอกาส     
และไดรับทางเลือกในการศึกษาตอมากข้ึนจึงเปนเหตุใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ของรัฐที่ เปน                  
สวนราชการจําเปนตองปรับตัวสูการตลาดอยางเต็มรูปแบบเพื่อรับกระแสการแขงขันดานการศึกษา                
ที่สูงข้ึนเพราะมหาวิทยาลัยจะดํารงอยูไดตองมีผูเขามาเรียนดังน้ันจากสาเหตุการเพิ่มจํานวนและการ
แขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจใหเขามาเรียนสงผลใหแตละมหาวิทยาลัย
ตางมุงหาขอดีมานําเสนอเพื่อโนมนาวความสนใจของนักเรียนใหเขาสูสถาบันของตนมากข้ึน และจาก
สภาพความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ของรัฐมีความจําเปน  
ที่จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการจัดต้ังสวนงานภายในที่เปนวิทยาลัย
โดยมีฐานะเทียบเทาคณะเพิ่มข้ึน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเปนการรองรับการเจริญเติบโตของหนวยงาน โดยมีงบประมาณ
ในการดําเนินงานเปนของตนเองจากรายไดของวิทยาลัยทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
ในพระบรมราชูปถัมภเห็นวาการจัดการศึกษาทางดานการบริหารจัดการ ในระดับบัณฑิตศึกษาและ
โครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนทางดานการบริหารจัดการ                    
มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเปนวิทยาลัยได โดยพิจารณาจากจํานวนหลักสูตร จํานวนนักศึกษา 
จํานวนกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งจํานวนและคุณวุฒิของคณาจารยภายใน
หลักสูตร จึงไดจัดต้ังวิทยาลัยนวัตกรรมการข้ึน โดยใหมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2552 และมีมติเห็นชอบ
เกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 

 
1.1  รายชื่อผูบริหาร 

อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ คณบดี 
 (เดือน กรกฎาคม 2554 - ปจจุบัน) 
อ.ดร.เรืองเดช  เรงเพียร รองคณบดีฝายวิชาการ  
 (เดือนสิงหาคม 2554 - ปจจุบัน) 
ผศ.ดร.ชวนะ  ภวกานันท รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
 (เดือนตุลาคม 2554 - เดือนกุมภาพันธ 2556) 
อ.ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร รองคณบดีฝายวางแผน กจิการนักศึกษา และกจิการพเิศษ 

 (เดือนสิงหาคม 2554 - เดือนกุมภาพันธ 2555) 
อ.ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ  
 (เดือนตุลาคม 2555 - ปจจุบัน) 
อ.ดร.บุญเลิศ  วงศโพธ์ิ ผูชวยคณบดีดานวิจัย 
 (เดือนตุลาคม 2555 - ปจจุบัน) 
อ.ณัฐกานต  ต้ังวนาไพร ผูชวยคณบดีดานกิจการนักศึกษา 
 (เดือนกมุภาพันธ 2556 - ปจจบุัน) 
นางสาวสุภัทรา  อภิชาติ หัวหนาสํานักงาน  
 (เดือนกมุภาพันธ 2556 - ปจจบุัน)  
 

1.2  ปรัชญา 
 วิทยาลัยแหงการสรางคนดี มีความเปนเลิศทางวิชาการดานการบริหารจัดการ สรางนวัตกรรม     

และนําความรูสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
1.3  วิสัยทัศน 
 เปนวิทยาลัยแหงการสรางปญญาและความเปนเลิศทางวิชาการดานการบริหารจัดการ                 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
1.4  พันธกิจ 
 1.  สรางวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับในสังคมวิชาการและองคการการบริหารตางๆ ทั้งใน

ประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2.  ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการดานการบริหารจัดการ 

รวมทั้งมีมาตรฐานการเรียนรูอยางมีคุณธรรม จริยธรรม  
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 3.  สงเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งสรางองคความรูใหมใหกับชุมชน ประชาคม ทั้งใน
ทองถ่ิน ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางตอเน่ือง 

 4.  ใหบริการทางวิชาการ คําปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแกชุมชน 
ประชาคม ทั้งในทองถ่ิน ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 5.  สนับสนุนและจัดใหมีกิจกรรมที่ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
 6.  สงเสริมและเผยแพรองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินสูสังคมไทยและสังคมโลก 
 7.  สงเสริม พัฒนา และประยุกตแนวพระราชดําริมาปรับใชในการพัฒนาหลักสูตร               

สรางผลงานวิจัย รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวของใหแกชุมชน ประชาคม ทั้งในทองถ่ิน                
ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 8.  สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา
และองคการการบริหารตางๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 9.  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวม และใหความสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพสูง 

 
1.5  ขอมูลพ้ืนฐาน 
 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 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 

 ในปการศึกษา 2555 คณะ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน                
ภาคปกติและภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ใน 4 สาขา และมีการสอนในระดับปริญญาโท 
จํานวน 3 หลักสูตร ใน 6 สาขา และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ใน 4 สาขา  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่ อ                 
ดําเนินภารกิจจํานวน 52,400,000.00 บาท  โดยเปนเงินงบประมาณที่เปนเงินรายไดทั้งหมด  
 

2.  ผลการดําเนนิงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  แยกตามมิติ

ไดเปน 8 มิติ ดังน้ี 
2.1  มิติท่ี 1 ดานการเรียนการสอน 

2.1.1  หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 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 
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2.1.2  ระบบกลไกในการเปด/ปด พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 1)  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
กําหนดระบบในการเปดหลักสูตร ไวในคูมือพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2553 

 2)  มีการศึกษาสภาวการณการมีงานทําของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีโดยใชวิธีประเมิน
ออนไลน พบวา รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 71.43  

 ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหลักสูตรตามกรอบ มคอ. 
จํานวน 11 หลักสูตร และหลักสูตร พ.ศ. 2548 มีจํานวน 3 หลักสูตร (รอปดหลักสูตรเมื่อนักศึกษา                
เรียนครบหลักสูตร ป 2556) 

2.1.3  โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา  
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไดพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพื่อใหโอกาส                

กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย  นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาวิธีปกติ วิธีพิเศษ  กลาวคือรับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬา นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากระบบกลาง              
และนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 -  มีการเทียบโอนประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมพิเศษ 
 -  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไดจัดทําแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการรับ

นักศึกษาพรอมทั้งจัดกิจกรรม Road Show ใหนักเรียนรูจักภาพลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ รวมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจในการเขาเรียนของนักศึกษาเชน พี่ชวนนอง                      
สรางเครือขายประชาสัมพันธและเพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเขาเรียน 

2.1.4  การสง เสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต             
ท่ีพึงประสงค 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไดดําเนินการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม              
มีการประเมินผลการดําเนินการและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสงเสริมกิจกรรมตอไป 
โดยมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคในดานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม                   
ไวในคูมือนักศึกษา ป 2555 

 2)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการสงเสริมใหนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา 
ครบ 5 ประเภท ดังน้ี 

-  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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-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก โครงการสงเสริมการสั่งสม
สมรรถนะและประสบการณที่พึงประสงคของนักศึกษาทางวิชาการและงานวิจัยวันที่ 12 - 13 
พฤษภาคม 2555 (เลนกีฬาโบวลิ่ง) 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการอบรม
คุณธรรมเพื่อจิตอาสา วันที่ 19 มีนาคม 2555 

-  กิจกรรมนันทนาการ ไดแก โครงการทําซุมและแสดงความยินดีบัณฑิตของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจําป 2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก โครงการพิธีไหวครูและประดับ
เครื่องหมายช้ันป นักศึกษาภาคปกติและศิษยเกา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจําปการศึกษา 
2555 และโครงการ 

3)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา โดยมีขอกําหนดการติดตามผล
โครงการในแบบฟอรมการเสนอโครงการ และมีการติดตามและประเมินโครงการทุกกิจกรรม โดยมี
รายงานสรุปทุกโครงการ 

4)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง เชน โครงการพิธีไหวครู นักศึกษาภาคปกติและศิษยเกา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดจัดทุกป และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปถัดไป 

นอกจากน้ีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ยังดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด 
(Democracy Decency Drug) มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

(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 ดังน้ี 

-  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย มีการจัดประชุมการเลือกประธาน
นักศึกษา ภาคปกติ ประจําป 2555 

-  ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย โครงการอบรมคุณธรรม             
เพื่อจิตอาสา วันที่ 19 มีนาคม 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ                           
ปลูกจิตสํานึกจิตอาสาดวยการฟนฟูบูรณะวัดหลังนํ้าทวม วันที่ 29 สิงหาคม 2555 

-  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รักน้ีคุมได รักปลอดภัยหางไกลการต้ังครรภและเอดส วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555 (ดําเนินการรวมกับ
มหาวิทยาลัย) 

(3)  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะ                
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ โครงการอบรมเทคนิคการสอนและ                       
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ผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแก
อาจารย วันที่ 23 มีนาคม 2555 

2.1.5  การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ใหความสํา คัญในการใหความรู ความเข าใจ                      

กับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจดัการศึกษาทุกหลักสูตร โครงการอบรมเทคนิค
การสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ใหแกอาจารย วันที่ 23 มีนาคม 2555 

2.1.6   การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 
ในภาพรวมอยูที่ 4.27 คะแนน หรือคิดเปนรอยละของคะแนน 85.4 ซึ่งจําแนกในแตละสวนได ดังน้ี 

 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  โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอนสูงกวาประเด็นหลัก                  
ดานการใหบริการ โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลัก ดังน้ี 

(1)  ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในขออาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอเวลาสูงที่สุด รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(2)  ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจตอขนาดและ
สภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิของหองบรรยาย และเสียงรบกวน รองลงมานักศึกษามีความ     
พึงพอใจตอความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ ฐานขอมูลทางวิชาการ                
และสื่อสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง) 

เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ               
(รอยละ 83) เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ               
พ.ศ. 2555 แลวไดเทากับ 4.15 คะแนน ขอมูลผลการสํารวจแสดงดังตารางที่ 3.83 
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ตารางท่ี 3.83  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติของวิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ 
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
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.26 85.20 

 
2.1.7  นักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม และ

จริยธรรม 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด

และแขงขันอยูเสมอ มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด
และแขงขัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555 ทําใหมีอาจารยและนักศึกษาไดรับ
รางวัลดังน้ี 

 1)  นักศึกษา จํานวน 1 คน 
  นายพงษศธร  อัปการัตน นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการบิน 

ช้ันปที่ 4 ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน จงัหวัดหนองคาย ประจําปพุทธศักราช 2555 จากสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดหนองคาย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหนองคาย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 2)  อาจารย จํานวน 1 คน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการนําโดยอาจารย ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ ไดรับเกียรติบัตร

จากสํานักสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แหงสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย 
ในการรวมพัฒนาบุคลากรและองคกร ดวยธรรมบรรยาย ถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาส                            
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในโครงการ 84 พรรษา  
84 องคกรพัฒนาดวยธรรมะ พุทธชยันตี 2,600 ปแหงการต่ืนรู ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 และไดรับ
เกียรติบัตรจากกลุมเพื่อชีวิตดีงาม ในการรวมพัฒนาบุคลากรและองคกร ดวยธรรมบรรยาย                  
ถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ                    
84 พรรษา ใน โครงการ 84 พรรษา  84 องคกรพัฒนาดวยธรรมะพุทธชยันตี 2,600 ป แหงการต่ืนรู               
ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 

 
2.2  มิติท่ี 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค  
  วิทยาลัยใหความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหาร

จัดการการวิจัยของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เปนหลัก ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศ
ตลอดมา มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยางตอเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
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รายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน               
ที่ใหบริการ 

สวนวิทยาลัยฯ มีฝายวิจัยและงานสรางสรรค ในการทําหนาที่สนับสนุนใหการดําเนินงานวิจัย
และงานสรางสรรคขับเคลื่อนไปได และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และทุนวิจัยของ
วิทยาลัยที่สนับสนุนใหอาจารย ไดดําเนินการทํางานวิจัย อีกดวย วิทยาลัย มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ดังน้ี 

2.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค  ไดดําเนินการดังน้ี 

1) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจัยของวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของประเทศ พัฒนา
ความรูและทักษะการวิจัยจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก ใหกับบุคคลากรของคณะนําไปใช
ประโยชนการปฏิบัติงานมีการจัดต้ังคณะทํางานในการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
ของวิทยาลัย 

2)  มีการจัดทําแผนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
3) วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการวิจัยของบุคลากรในวิทยาลัยฯ มากข้ึน และมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย  

4) มีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุน มีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยของ                  
ผูขอรับทุนและรวมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานวิจัยคุณภาพงานวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน 

2.2.2  การจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยไดบรรจุไวในแผนงบประมาณ
ป พ.ศ. 2555  ในโครงการสงเสริมเครือขายทางการวิจัยกับหนวยงานภายนอกและพัฒนางานวิจัย             
และการพัฒนานวัตกรรม 

2.2.3  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
 1) พัฒนาระบบสรางขวัญกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน

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 วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน                  

ในดานตางๆ 
 มีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสระแกว ของ อ.ดร.เปรมจิตร บุญสาย ที่มีการนําไปใชประโยชน              
กับองคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสระแกว 
 

2.3  มิติท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ             

ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชากาดังน้ี 
2.3.1  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน และหนวยงาน

ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนดอยางชัดเจน เพื่อรองรับการใหบริการวิชาการ
แกบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ีไดกําหนดหลักเกณฑ 
ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 
โดยจัดทําเปนคูมือการใหบริการวิชาการ 

2.3.2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดจัดสรรงบประมาณ               
เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนดังตอไปน้ี 

1) โครงการบําบัดนํ้าเสียดวยนํ้าหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 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(นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต) จํานวน 11 คน 

- ศิษยเกาและชุมชนทองถ่ิน (พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง) 
จํานวน 25 คน 

2.3.3  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย             
ทั้ง 2 โครงการที่จะไปใหบริการวิชาการกอน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา              
แผนบริการวิชาการ 

2.3.4  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน 
องคการบริห ารสวนตําบลสวนพริกไทย จ .ปทุมธานี  และ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน                              
จ.พระนครศรีอยุธยา ในการจัดอบรม  
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2.3.5  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/
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
ประเมินคุณภาพนํ้าทิ้งจากการบําบัดนํ้าเสียโดยใชนํ้าหมักชีวภาพ” และนํามาจัดฝกอบรมเรื่อง               
“การบําบัดนํ้าเสียดวยนํ้าหมักชีวภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการสงเสริมการสั่งสม
สมรรถนะและประสบการณที่พึงประสงคของนักศึกษาทางวิชาการและงานวิจัย  

2.3.7  ผลการดําเนินงานในภาพรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารยมีสวนรวมในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเปนหัวหนาโครงการ ผูตรวจสอบโครงการ ผูประสานงานโครงการ              
และวิทยากร รวมจํานวน 6 คน จากอาจารยทั้งหมด 54  คน คิดเปนรอยละ 11.11 จําแนกไดดังน้ี 

2.3.8  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 2 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 3.70 ของอาจารยทั้งหมดในคณะ 

2.3.9  โครงการที่ ดําเ นินการทั้ งหมดไดรับการประเมินผลสําเร็จโดยใช เกณฑของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแบบ 3 มิติ คือ ประเมินดานความรู ดานความพึงพอใจ และดาน
การนําไปใช 
 

2.4  มิติท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการให

ความสําคัญตอการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม การทองเที่ยว 
ดังน้ี  

2.4.1  บูรณาการงานกับการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1)  โครงการพิธีไหวครูและประดับเครื่องหมายช้ันป นักศึกษาภาคปกติและศิษยเกา

บูรณาการกับรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อใหนักศึกษาธํารง              
ไวซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม ยึดมั่นในคําสอนของครู สรางความสามัคคีในหมูคณะรวมทั้ง
มีความรักและเคารพในเครื่องแบบ 

 2)  โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อจติอาสาบูรณาการกับรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ของสาขาวิชาการจัดการการบินเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการ               
มีความรูความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  

2.4.2  บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
 ไดแก โครงการบําบัดนํ้าเสียดวยนํ้าหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชน

ตําบลสวนพริกไทย บูรณาการกับวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
 วิทยาลัยไดมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 

และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน วันสําคัญ
ของชาติและประเพณีสําคัญ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมความเปนไทย                   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

อาทิ โครงการพิธีไหวครูและประดับเครื่องหมายช้ันป และโครงการจัดนิทรรศการวันเจาฟาวิชาการ         
เปนตน 

 กิจกรรมและโครงการตางๆ จะดําเนินการโดยสํานักศิลปวัฒนธรรมและประสาน
สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งจะมีกิจกรรมและโครงการจํานวนทั้งสิ้น                
6 โครงการ ดังน้ี 

 1) โครงการพิธีไหวครูและประดับเครื่องหมายช้ันป 
 2) โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อจิตอาสา 
 3) โครงการการบินจิตอาสา 
 4)  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
 5) โครงการแหเทียนพรรษาประจําป 
 6) โครงการงานวันเจาฟา 

 
2.5  มิติท่ี 5 ดานการบริหารการจัดการและงบประมาณ 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการในการบริหารจัดการดังน้ี  

2.5.1  การบริหารจัดการท้ังองคกร 
 1) วิทยาลัยฯ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการบริหาร                  
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  โดยรายงานผลที่เกิดข้ึน จํานวน
งบประมาณที่ใชจาย และรายงานผลสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนงาน ดังตอไปน้ี 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ           
เชิงบูรณาการ 

 วิทยาลัยฯ ไดสรางความมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ                 
เพื่อใหบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยวางแผนงานโครงการจํานวน 6 โครงการ 
และจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 640,000 บาท  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยฯ ไดรวม
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการ
ดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 1 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 390214.10 บาท 
อาทิเชน โครงการจัดหาความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ               
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยสากลวิจัย เปนตน 
 

ตารางท่ี 3.84  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ชื่อโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

สรุปผล
การ

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรรวมทั้งจัดหาความ
รวมมือในการจัดการศึกษา
พิเศษกับหนวยงานภายนอก 

รอยละ 80 อยูระหวาง
การ

ดําเนินการ 

ไมบรรลุ   

2. โครงการสงเสริมเครือขาย
ทางการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกและพัฒนางานวิจัน
เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

จํานวนงานวิจัย  
1 งานวิจัย 

อยูระหวาง
การ

ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 200,000 10,000 

3. โครงการจัดหาความรวมมือ
ทางวิชาการกับองคกรตางๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู
มหาวิทยาลัยสากล 

จํานวนโครงการ
ความรวมมือทาง
วิชาการในการ

แลกเปล่ียนนักศึกษา
รวมกับองคกรตางๆ
ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศจํานวน 

1 แหง 

วิทยาลัยฯ 
ดําเนินการลง
นามความ
รวมมือกับ

มหาวิทยาลัย
ใน

ตางประเทศ 
จํานวน  

1 แหง ไดแก 
Yunnan 

University 

บรรลุ 350,000 
 

335,014.10 

4. โครงการการสงเสริมการจัด 
และเขารวมประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ 

จํานวนกรจัดประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติ จํานวน  
1 ครั้ง 

อยูระหวาง
การ

ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 90,000 45,200 

5. โครงการคืนสูเหยา 
ชาววิทยาลัย 

ระดับความสําเร็จ 
ของโครงการระดับ 5 

รอการ
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ   

6. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู
ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา
หรือหนวยงานที่มีระบบการ
ปฏิบัติงาน มีสมรรถนะสูงทั้งใน
และตางประเทศ 

รอยละ 80 รอการ
ดําเนินการ 

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

 

ตารางท่ี 3.85  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

6 1 640,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 1 1 390,214.10 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 16.66 100 60.97 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
สูงสุด 

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรโดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนใหกับบัณฑิต
ในระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเขาถึงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานจึงไดกําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยมีการวางแผนงานโครงการ 
จํานวน 21 โครงการ จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 49,611,608 บาท วิทยาลัยฯ ไดรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนิน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 48,180,779.17 บาท 
อาทิเชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน                      
และภายนอก, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพกรศึกษาภายในระดับ 
สาขาวิชาและระดับวิทยาลัยฯ  ประจําปการศึกษา 2554  และ โครงการการอบรมเทคนิคการสอน                   
และผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแก
อาจารย เปนตน 
 

ตารางท่ี 3.86  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ชื่อโครงการ สรุปผลการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
1. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ (สํานักงานคณบดีวิทยาลัยฯ) 

บรรลุ 4,739,800 4,366,293.46 

2. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 

บรรลุ 3,260,200 3,101,929.29 

3. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรรัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

บรรลุ 12,623,643 12,623,571.19 
 

4. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

บรรลุ 4,285,120 4,154,912.68 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 3.86  (ตอ) 
ชื่อโครงการ สรุปผลการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 
5.  โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมวิทยาการจัดการส่ือสาร 

บรรลุ 2,127,920 1,902,790 

6.  โครงการความรวมมือทางวิชาการฯ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

บรรลุ 4,064,910 4,061,427.50 

7.  โครงการพิเศษฯ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (สําหรับบุคลากรทองถิ่น) 

บรรลุ 4,335,290 4329469.13 

8.  โครงการจัดการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนา  (การบริหารสํานักงาน) 

บรรลุ 8,384,788 7802403.74 

9.  โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน บรรลุ 5,542,212 5,519,689.98 
10.  โครงการการวิจัยและบริการวิชาการ บรรลุ 12,500 7,765 
11.  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมบรรลุ   
12.  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและบุคลากร
(พัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษา) 

ไมบรรลุ   

13.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก 

บรรลุ 60,080 60,080 

14.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพกรศึกษาภายในระดับ สาขาวิชาและ
ระดับวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2554 

บรรลุ 124,200 105,672 

15.  โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและฝกประสบการณชีวิต ไมบรรลุ   
16.  โครงการการพัฒนาเกณฑมาตรฐานและจัดกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะและสําหรับนักศึกษา 

บรรลุ 2,500 2,500 

17.  โครงการการสงเสริมการส่ังสมสมรรถนะและ
ประสบการณที่พึงประสงคของนักศึกษา 

บรรลุ 120,000 38,550 

18.  โครงการการพัฒนาภาษาตางประเทศ ไมบรรลุ   
19.  โครงการการอบรมเทคนิคการสอนและผลิตส่ือการ
เรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางดานนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารย 

บรรลุ 3,725 3,725 

20.  โครงการสงเสริม สืบทอด เผยแพร และแลกเปล่ียน
ศิลปะและวัฒนธรรมแหงความเปนไทย 

บรรลุ 100,000 100,000 

21.  โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันสําหรับบคุลากร
ภายนอก 

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

 

ตารางท่ี 3.87  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที ่2  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา จํานวนโครงการ 
 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

21 16 49,611,608 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 6 6 48,180,779.17 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 28.57 37.50 97.12 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาท ในการแกไข
ปญหาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลชิดกับชุมชน สังคม จึงมีความเขาใจ                       
ในสภาพแวดลอมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสังคม ชุมชน จึงได
กําหนดยุทธศาสตรข้ึนเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน สรางแหลงเรยีนรูเพื่อเปนสถานที่ในการ
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 
ใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 72,500 บาท อาทิเชน  โครงการสงเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ                  
และงานวิจัย เปนตน 
 

ตารางท่ี 3.88  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

ชื่อโครงการ 
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 

1. โครงการสงเสริมการจัดทําเอกสารตํารา หนังสอืทาง
วิชาการและงานวิจัย 

ไมบรรล ุ   

2. โครงการศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพรองคความรู
ที่เปนภูมปิญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินใหกับ
นักศึกษา 

ไมบรรล ุ   

3. โครงการสงเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการและ
งานวิจัย 

บรรล ุ 150000 72500 

4. โครงการจัดหาความรวมือและจัดต้ังศูนยการเรียนรู
โดยความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และใน ASIAN 

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

 

ตารางท่ี 3.89  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
จํานวนโครงการ 

 
จํานวนโครงการ  

ท่ีสําเร็จ 
จํานวน

งบประมาณ 
จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

4 1 150,000 

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 1 1 72,500 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 25 100 48.33 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลัก              
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 
 

ตารางท่ี 3.90  รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ชื่อโครงการ 
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

ตามแผน ท่ีใชจริง 

1. โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ 

บรรล ุ 115,500 114,500 

2. โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรกุและสื่อสาร
ภาพลักษณองคกรรวมทัง้สือ่สารเผยแพรผลงานวิชาการ 

บรรล ุ 870,900 864,279 

3. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บรรล ุ 28,925 3,925 
4. โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ บรรล ุ 8,585 8,585 
5. โครงการจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการบรหิารจัดการ 

บรรล ุ 300,000 75,863 

6. โครงการคายคุณธรรม บรรล ุ 133,600 115,500 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 3.91  สรุปความสําเร็จของตัวบงช้ีและการเบิกจายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา จํานวน
โครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีสําเร็จ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวนโครงการตามแผนงาน/
งบประมาณที่ได 

6 6 1,457,510   

บรรลุตามเปาหมาย/ทีเ่กิดข้ึนจริง 6 6 1,182,625 
รอยละความสําเร็จ/การใชงบประมาณ 100 100 100 

 

2.5.3  ดานการพัฒนาบุคลากร 
 วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีโครงการที่สําคัญประกอบดวย โครงการ
สงเสริมการเขาสู ตําแหนงทางวิชาการ โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ                   
และโครงการคายคุณธรรม 

 
2.6  มิติท่ี 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สวนหน่ึงเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพคร ูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน               
ที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดมี
ผลงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังน้ี 

2.6.1  การจัดทําโครงการตาง ๆ  
 1)  โครงการอบรมเทคนิคการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนา  

สมรรถนะทางดานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารย ในวันที่ 23 มีนาคม 2555                       
ณ หองช้ัน 4 (15 - 401) Lecture Room 1 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร  

 2)  โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ในวันที่ 
21 มีนาคม 2555 ณ หองช้ัน 7 (15 - 706) อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร  

 3)  โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปการศึกษา 2554 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 3.92  โครงการดานการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนินการ 
สถานที ่ กลุมเปา 

หมาย/
จํานวน 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการ 

สรุปความ 
สําเร็จของ
โครงการ ความ

รู 
ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป
ใช 

1. โครงการอบรม
เทคนิคการสอนและ
ผลิตส่ือการเรียนการ
สอนรวมทั้งการ
พัฒนาสมรรถนะ
ทางดานนวัตกรรม
การจัดการเรียนการ
สอนใหแกอาจารย  

วันที่               
23 มีนาคม 

2555            

หองชั้น 4 
(15-401) 
Lecture 
Room 1 
อาคาร 
100 ป 
สมเด็จ
พระศรี

นครินทร 

42 29 75.40 
 

79.60 79.80 ผูเขารวมอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไป
ปรับใชในการ
เรียนการสอนได 

2. โครงการอบรม
การเขียนผลงาน         
ทางวิชาการเพื่อ             
ขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

วันที่              
21 มีนาคม 

2555 

หองชั้น 7 
(15-706) 
อาคาร 
100 ป 
สมเด็จ
พระศรี

นครินทร 

39 21 93.10 88.40 86.60 ผูเขารวมอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไป
ปรับใชในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการไดอยาง
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
2.7  มิติท่ี 7 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม

ใหบริการจัดการวิชาการดานการสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิใหแก วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ เพื่อจัดใหมีโครงการฝกอบรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีการนอมนํา
พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหแก ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา     
และประชาชนในโอกาสตางๆ มาจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดี                              
ตอประเทศชาติ นอกจากน้ียังไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายเปน                     
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การดําเนินงานสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนและ               
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดดําเนินโครงการดังน้ี 

 โครงการอบรมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
 1)  โครงการบําบัดนํ้าเสียดวยนํ้าหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งนําไปบูรณาการ

กับวิชา วิทยาการสิ่งแวดลอมชุมชน ในปการศึกษา 1/2554 
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 2)  โครงการกระดาษ 3 R ซึ่งทําใหบุคลากรที่เขารวมโครงการมีจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงการลดใชทรัพยากร การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด และการนํา
ทรัพยากรที่ใชแลวมาแปรสภาพเพื่อใชใหม 

 

ตารางท่ี 3.93   โครงการดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริของวิทยาลัยนวัตกรรม                    
การจัดการ 
ช่ือโครงการ วันที่

ดําเนินการ 
สถานที ่ กลุม

เปา 
หมาย 

จํานวน      
ผูรวม

โครงการ 

รอยละความสําเร็จ 
ของโครงการ 

สรุปความ 
สําเร็จของ
โครงการ ความ

รู 
ความ
พึง

พอใจ 

การ
นําไป
ใช 

1. โครงการบําบัด
นํ้าเสียดวยนํ้า
หมักชีวภาพตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ก.ค. - ต.ค. 
54 
 

ต.สวน
พริกไทย 
อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี 

40 
คน 

38 คน 83.33 97.20 100 ผูเขารับการอบรม
มีความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
และการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสามารถทํานํ้า
หมักชีวภาพไว
บําบัดนํ้าเสียที่
ศูนยเรียนรูของ
หมูบานได 

2. โครงการ
กระดาษ 3R 

เม.ย. 
- 

พ.ค. 55 

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

30 
คน 

30 คน 78 90 95 ผูเขารวมโครงการ
มีจิตสํานึกที่ดี
เก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ตระหนักถึงการลด
ใชทรัพยากร การ
ใชทรัพยากรให
คุมคาที่สุด และ
การนําทรัพยากร        
ที่ใชแลวมาแปร
สภาพเพื่อใชใหม 

 
2.8  มิติท่ี 8 ดานการสรางเครือขายความรวมมือ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ใหความสําคัญในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือ               

เพื่อดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย โดยไดมีการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ จัดใหมีโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับมหาลัยในตางประเทศดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 3.94  โครงการดานการสรางเครือขายความรวมมือของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ขอตกลงความรวมมือ

ทาง (MOU) 
วันท่ีลงนาม
ความรวมมือ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ชวงเวลาดําเนินการ) 

สําเร็จ 

1.  โครงการความ
รวมมือ ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
วไลยอลงกรณในพระ
บรมราชูปถัมภ กับ 
บริษัท การบินไทย  
จํากัด (มหาชน) 

27 ส.ค. 
2555 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ วไลยอลงกรณ                  
ในพระบรมราชูปถัมภ                 
ฝกปฏิบัติงานกบัหนวยธุรกจิ
การบริการภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด(มหาชน) 
และจัดใหมีอาจารย
ผูรบัผิดชอบไปตรวจเย่ียม
การฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ เพือ่รบัทราบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ 
เขาฝกปฏิบัติงานกบั
หนวยธุรกิจการบริการ
ภาคพื้น บริษัทการบิน
ไทย จํากัด(มหาชน) และ
มีอาจารยผูรับผิดชอบไป
ตรวจเย่ียมการฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
เพื่อรบัทราบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 

3.  การประเมินผลงาน 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในวิทยาลัยจํานวน 8 คน หรือรอยละ 40 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลงานของวิทยาลัย 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ีคะแนนเฉลี่ยดาน                 
การเรียนการสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.62) คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและ               
งานสรางสรรคระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการระดับมากที่สุด 
(คะแนนเฉลี่ย 4.23) คะแนนเฉลี่ยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) 
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.59) คะแนน
เฉลี่ยดานการ สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42)  
คะแนนเฉลี่ยดานการสรางเครือขายความรวมมือระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) 
 

4.  การประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจํานวน 

15 คน หรือรอยละ 45.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง ใหความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                  
5 ดาน ดังน้ี ดานภาวะผูนําของคณบดีไดคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.82) ดานการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85) ดานการบริหารงาน                      
ในหนวยงานไดคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) ดานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ภาพรวมได
คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.04)  
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5.  สรุปผลประเมินการดําเนนิงาน  
ผลประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในระดับ ดีมาก โดยมีคาคะแนน

เทากับ 4.64 อันประกอบดวยคาคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 4.67 และคาคะแนนจากแบบสอบถาม 
4.38  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3.95 และการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ แสดงดัง
ตารางที่ 3.96 

 

ตารางท่ี 3.95  คาคะแนนการประเมินการดําเนินงานจากคะแนนของตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ และคะแนนจาก
แบบสอบถามที่คํานวณจากคาถวงนํ้าหนักของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 คาถวงนํ้าหนัก คาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ตัวช้ีวัด 8 มิติ 90 4.67 
จากแบบสอบถาม 10 4.38 

รวม 100 4.64 
 
 

ตารางท่ี 3.96  ผลการดําเนินงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 มิติ 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 1 ดานการเรียนการสอน  
1.1 องคประกอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 4.53 4.53 
1.2 องคประกอบที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7.5 5.00 5.00 
1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

5 รอยละ 59.49 2.00 

มิติ 2 ดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  
2.1 องคประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 4.11 4.11 
มิติ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 องคประกอบที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
3.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน 
 ความรวมมือกับชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น 

5 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 องคประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 5.00 
มิติ 5 ดานการบริหารจัดการ  
5.1 รอยละความสําเร็จของตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการใน ป
การศึกษาทีประเมิน 

2 รอยละ 
94.00 

5.00 

5.2 องคประกอบที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.3 องคประกอบที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.4 องคประกอบที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 5.00 5.00 
5.5 องคประกอบที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.00 4.00 
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ตารางท่ี 3.96  (ตอ) 

มิติ/ตัวบงช้ี 
คาถวง
น้ําหนกั 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

มิติ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
สถาบันอุดมการณศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

10 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
7.1 รอยละความสําเร็จของโครงการที่กําหนดตามแผนงานดานการ
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

7.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนําแนวทางสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร 

7.5 รอยละ 
100 

5.00 

มิติ 8 ดานการเครือขายความรวมมือ  
8.1 รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการ
สรางเครือขายและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

10 รอยละ 
100 

5.00 

ผลรวมคะแนน 90  4.67 

 
การวิเคราะหการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จุดเดน 

1) มีหลักสูตรที่หลากหลายและมีคณาจารยที่มีความพรอมสูง 
2) มีกิจกรรมหลากหลายสนองความสนใจของคณาจารยไดดี 
3) มีแผนกลยุทธ (ยุทธศาสตร) ที่ดีครอบคลุมประเด็นสําคัญของมหาวิทยาลัยในทุกดาน 
4) มีความพยายามที่จะทําภารกิจใหครบถวนสมบูรณดี 

 
ขอเสนอแนะ 
1) ควรจัดกิจกรรมที่มีความโดดเดนและมีผลกระทบที่ชัดเจนตอสังคม 
2) การบูรณาการการสอนกับกิจกรรมตางๆ ยังไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะกิจกรรมวิจัย ควรให

นักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยบาง 
3) ควรสงเสริมใหคณาจารยไดคิดและพัฒนากิจกรรมของตนเองใหเดนชัดข้ึน เชน การสราง

งานวิจัย  การเขียนบทความตางๆ 
4) ควรปรึกษาหารือกับคณาจารยในการสรางจุดเดนของวิทยาลัย 
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การประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย จากแบบสอบถาม 
 

1. คณะครศุาสตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 23 คน หรือรอยละ 65.71 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 
1.1 ดานการเรียนการสอน 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการสงเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 
4.22 มากที่สุด 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผีลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.96 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผีลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.78 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.04 มาก 
5. มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 4.00 มาก 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 4.17 มาก 
7. มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 3.83 มาก 

 
1.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 
3.87 มาก 

2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.70 มาก 

3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.74 มาก 
4. มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกบัอาจารย 3.39 ปานกลาง 
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1.3 ดานการบริการวิชาการ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรบัชุมชน เชน หองสมุด  
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 

3.65 มาก 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.91 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.74 มาก 

4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบรกิารทางวิชาการของคณะ 3.57 มาก 
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่อดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.91 มาก 

 
1.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.78 มาก 
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.26 มากที่สุด 
3. มีการสราง และพฒันาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 4.00 มาก 
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 3.91 มากที่สุด 

 
1.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการพฒันาและฝกอบรมคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.22 มากที่สุด 

2. มีการพฒันาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.87 มาก 

3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ 

3.48 มาก 

 
1.6 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
3.96 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

4.00 มาก 

3. มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารมิาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ 

3.96 มาก 
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1.7 การสรางเครือขายความรวมมือ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกจิกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกบั 
ศิษยเกา 

3.68 มาก 

2. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน 3.77 มาก 
3. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ 
3.73 มาก 

4. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ 

3.50 มาก 

5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.50 มาก 

6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย 3.77 มาก 
 
1.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1. ขอจํากัดดานคาตอบแทนวิทยากรจึงทําใหไมสะดวกตอการจัดหาวิทยากรที่มีความ
เช่ียวชาญ 

2. ตองการใหมีการสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเน่ือง 
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2. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 10 คน หรือรอยละ 62.50 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1 ดานการเรียนการสอน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการสงเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

4.00 มาก 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผีลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.90 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผีลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.60 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.40 มากที่สุด 
5. มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 4.00 มาก 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 4.00 มาก 
7. มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 3.60 มาก 

 
2.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 
3.80 มาก 

2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.70 มาก 

3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.60 มาก 
4. มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกบัอาจารย 3.70 มาก 

 
2.3 ดานการบริการวิชาการ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรบัชุมชน เชน หองสมุด  

ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 
3.30 ปานกลาง 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.60 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.60 มาก 

4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบรกิารทางวิชาการของคณะ 3.20 ปานกลาง 
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่อดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.90 มาก 
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2.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.30 ปานกลาง 
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.10 มาก 
3. มีการสราง และพฒันาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 3.80 มาก 
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 3.60 มาก 

 
2.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการพฒันาและฝกอบรมคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.20 มากที่สุด 

2. มีการพฒันาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.20 มากที่สุด 

3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ 

3.80 มาก 

 
2.6 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ          

อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
4.20 มากที่สุด 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

4.00 มาก 

3. มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารมิาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ 

4.20 มากที่สุด 

 
  



290 
 

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

 

2.7 การสรางเครือขายความรวมมือ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกจิกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกบั 
ศิษยเกา 

3.60 มาก 

2. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน 3.70 มาก 
3. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ 
3.80 มาก 

4. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ 

3.00 ปานกลาง 

5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.40 มาก 

6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย 3.30 ปานกลาง 
 

2.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1.  คณะควรเพิ่มวิสัยทัศนในดานคุณภาพทางวิชาการใหนักศึกษาและชุมชน 
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3. คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจาํนวน 18 คน หรอืรอยละ 66.67 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.1 ดานการเรียนการสอน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการสงเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

3.17 ปานกลาง 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผีลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.00 ปานกลาง 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผีลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

2.67 ปานกลาง 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 3.06 ปานกลาง 
5. มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 2.88 ปานกลาง 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 3.29 ปานกลาง 
7. มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 2.88 ปานกลาง 

 
3.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 
2.94 ปานกลาง 

2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.11 ปานกลาง 

3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.28 ปานกลาง 
4. มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกบัอาจารย 2.56 นอย 

 
3.3 ดานการบริการวิชาการ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรบัชุมชน เชน หองสมุด  

ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 
2.50 นอย 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 2.78 ปานกลาง 
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
2.67 ปานกลาง 

4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบรกิารทางวิชาการของคณะ 2.28 นอย 
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่อดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน 
2.67 ปานกลาง 
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3.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 2.72 ปานกลาง 
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2.72 ปานกลาง 
3. มีการสราง และพฒันาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 2.50 นอย 
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 2.56 นอย 

 
3.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการพฒันาและฝกอบรมคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

2.83 ปานกลาง 

2. มีการพฒันาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.78 ปานกลาง 

3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ 

2.39 นอย 

 
3.6 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ          

อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
2.78 ปานกลาง 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

2.78 ปานกลาง 

3. มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารมิาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ 

2.78 ปานกลาง 
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3.7 การสรางเครือขายความรวมมือ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกจิกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกบั 
ศิษยเกา 

2.56 นอย 

2. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน 2.61 ปานกลาง 
3. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ 
2.56 นอย 

4. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ 

2.28 นอย 

5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.22 นอย 

6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย 2.56 นอย 
 
3.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1.  ควรเพิ่มการสนับสนุนและใหความสําคัญกับการสอนภาคปฏิบัติ 
2.  ควรมีกลไกในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา           

ระยะยาว เพื่อใหลดหรือยกเลิกหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
3.  ควรเพิ่มการสงเสริมใหอาจารยไดเขารับการฝกอบรมใหตรงกับสาขาที่สอน 
4.  ควรเพิ่มขวัญกําลังใจของคณาจารยโดยเพิ่มกลไก หรือมีการยกยองคณาจารยที่มีผลงาน         

ที่แสดงอัตลักษณของคณะ  
5.  สรางเครือขายและเพิ่มความรวมมือกับองคกรภายนอกใหมากข้ึน 
6.  ควรสงเสริมและอนุมัติการทํางานวิจัยใหกับกลุมคณาจารยที่หลากหลายมิใชกลุมเดิมๆ  
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4. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 39 คน หรือรอยละ 48.75 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

4.1 ดานการเรียนการสอน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการสงเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

3.62 มาก 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผีลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.74 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผีลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.44 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 3.67 มาก 
5. มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 3.36 ปานกลาง 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 3.97 มาก 
7. มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 3.28 ปานกลาง 

 
4.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 
3.33 ปานกลาง 

2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.08 ปานกลาง 

3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.03 ปานกลาง 
4. มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกบัอาจารย 2.77 ปานกลาง 

 
4.3 ดานการบริการวิชาการ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรบัชุมชน เชน หองสมุด  

ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 
3.18 ปานกลาง 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.38 ปานกลาง 
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.36 ปานกลาง 

4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบรกิารทางวิชาการของคณะ 3.13 ปานกลาง 
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่อดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.28 ปานกลาง 
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4.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.18 ปานกลาง 
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.38 ปานกลาง 
3. มีการสราง และพฒันาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 3.31 ปานกลาง 
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 3.21 ปานกลาง 

 
4.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการพฒันาและฝกอบรมคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.31 ปานกลาง 

2. มีการพฒันาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.36 ปานกลาง 

3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ 

3.08 ปานกลาง 

 
4.6 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ          

อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
3.36 ปานกลาง 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

3.69 มาก 

3. มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารมิาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ 

3.49 มาก 

 
  



296 
 

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

 

4.7 การสรางเครือขายความรวมมือ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกจิกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกบั 
ศิษยเกา 

3.24 ปานกลาง 

2. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน 3.45 มาก 
3. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ 
3.39 ปานกลาง 

4. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ 

3.08 ปานกลาง 

5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.11 ปานกลาง 

6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย 3.11 ปานกลาง 
 
4.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1.  ควรเพิ่มหลักประกันความมั่นคงในการทํางานใหกบัอาจารยเพื่อจะไดมีกําลงัใจทุมเท
ทํางานไดมากข้ึน 
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5. คณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในคณะจํานวน 33 คน หรือรอยละ 61.11 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

5.1 ดานการเรียนการสอน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการสงเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค 

4.00 มาก 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผีลงาน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.82 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผีลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.88 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.00 มาก 
5. มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 4.06 มาก 

6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 4.33 มากที่สุด 
7. มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 4.03 มาก 

 
5.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 
3.91 มาก 

2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.61 มาก 

3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.67 มาก 
4. มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกบัอาจารย 3.48 มาก 

 
5.3 ดานการบริการวิชาการ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรบัชุมชน เชน หองสมุด  

ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 
3.67 มาก 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.97 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.85 มาก 

4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบรกิารทางวิชาการของคณะ 3.45 มาก 
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่อดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.67 มาก 
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5.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.55 มาก 
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.67 มาก 
3. มีการสราง และพฒันาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 3.64 มาก 
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 3.64 มาก 

 
5.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการพฒันาและฝกอบรมคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.00 มาก 

2. มีการพฒันาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.06 มาก 

3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ 

3.79 มาก 

 
5.6 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ  อัน

เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
4.00 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

3.97 มาก 

3. มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารมิาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ 

3.91 มาก 

 
  



299 
 

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

 

5.7 การสรางเครือขายความรวมมือ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกจิกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกบั 
ศิษยเกา 

3.94 มาก 

2. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน 3.94 มาก 
3. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ 
3.88 มาก 

4. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ 

3.63 มาก 

5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.72 มาก 

6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย 3.68 มาก 
 

5.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1.  ควรสงเสริมและอนุมัติงบวิจัยใหกับกลุมคณาจารยทีห่ลากหลายไมใชกลุมเดิมๆ 
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6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการในคณะจํานวน 37 คน หรือรอยละ 52.86 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

6.1 ดานการเรียนการสอน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการสงเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

4.22 มากที่สุด 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผีลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

3.97 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผีลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

4.08 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.38 มากที่สุด 
5. มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 4.22 มากที่สุด 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 4.42 มากที่สุด 
7. มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 3.97 มาก 

 
6.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 
3.76 มาก 

2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.49 มาก 

3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.62 มาก 
4. มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกบัอาจารย 3.51 มาก 

 
6.3 ดานการบริการวิชาการ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรบัชุมชน เชน หองสมุด  

ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 
3.68 มาก 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ 3.89 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3.92 มาก 

4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบรกิารทางวิชาการของคณะ 3.03 ปานกลาง 
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่อดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน 
3.51 มาก 
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6.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ 3.43 มาก 
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3.76 มาก 
3. มีการสราง และพฒันาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 3.44 มาก 
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 3.33 ปานกลาง 

 
6.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการพฒันาและฝกอบรมคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียน            
การสอน 

3.86 มาก 

2. มีการพฒันาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.81 มาก 

3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ 

3.86 มาก 

 
6.6 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ          

อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
3.73 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

3.73 มาก 

3. มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารมิาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ 

3.73 มาก 
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6.7 การสรางเครือขายความรวมมือ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกจิกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกบั 
ศิษยเกา 

3.34 ปานกลาง 

2. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับชุมชน 3.46 มาก 
3. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ 
3.60 มาก 

4. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ 

3.09 ปานกลาง 

5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.17 ปานกลาง 

6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย 3.14 ปานกลาง 
 
6.8 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1.  ควรเพิ่มการสงเสริมการทําวิจัยในสายวิชาการของอาจารยแตละทานไมมุงเนนงานวิจัย              
ที่ตอบตัวช้ีวัดประกันคุณภาพเพียงอยางเดียว 

2.  ควรเพิ่มการสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาไดดวย 

3.  ควรใหอาจารยทุกทานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพดานงานสอนของตนในการพิจารณา              
ความดีความชอบ 

4.  ควรเพิ่มการจัดสถานที่เพื่อความสะดวกตอการใชงานของนักศึกษาไมเพียงเพิ่มสถานที่
งานประชุมเทาน้ัน 
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7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรสายวิชาการในวิทยาลัยจํานวน 8 คน หรือรอยละ 40.00 

ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 7 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

7.1 ดานการเรียนการสอน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการสงเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

4.71 มากที่สุด 

2. มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศิษยเกาที่มผีลงานดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

4.38 มาก 

3. มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยที่มผีลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

4.25 มาก 

4. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF 4.63 มากที่สุด 
5. มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 4.75 มากที่สุด 
6. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย 4.88 มากที่สุด 
7. มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด 4.75 มากที่สุด 

 
7.2 ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 
4.50 มากที่สุด 

2. มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

4.50 มากที่สุด 

3. มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4.38 มาก 
4. มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกบัอาจารย 4.00 มาก 

 
7.3 ดานการบริการวิชาการ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรบัชุมชน เชน หองสมุด  

ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 
4.25 มาก 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของวิทยาลัย 4.25 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
4.00 มาก 

4. มีรายไดที่เกิดจากการใหบรกิารทางวิชาการของวิทยาลัย 4.25 มาก 
5. มีหลักสูตรฝกอบรมทีส่อดคลองกับความตองการของหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน 
4.38 มาก 
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7.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัย 4.38 มาก 
2. มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.50 มากที่สุด 
3. มีการสราง และพฒันาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 4.38 มาก 
4. มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน 4.13 มาก 

 
7.5 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการพฒันาและฝกอบรมคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.63 มากที่สุด 

2. มีการพฒันาคณาจารยภายในคณะใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.50 มากที่สุด 

3. มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของวิทยาลัย 

4.63 มากที่สุด 

 
7.6 ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ          

อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
4.38 มาก 

2. มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

4.50 มากที่สุด 

3. มีแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารมิาใชใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารวิทยาลัย 

4.38 มาก 
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7.7 การสรางเครือขายความรวมมือ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดกจิกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางวิทยาลยักับ 
ศิษยเกา 

4.25 มาก 

2. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยกบัชุมชน 4.38 มาก 
3. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยกบัคณะ/

มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในประเทศ 
4.38 มาก 

4. มีการสรางเครอืขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยกบัคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นในตางประเทศ 

4.25 มาก 

5. มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางวิทยาลัยกบัคณะ/
มหาวิทยาลัย หรือองคการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4.38 มาก 

6. มีการใชประโยชนจากเครือขาย 4.25 มาก 
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การประเมินการบริหารจัดการของคณบด ีจากแบบสอบถาม 
 

1. คณบดีคณะครศุาสตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                   

31 คน หรือรอยละ 70.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 3.97 มาก 
2. มีความสามารถบรหิารความขัดแยงภายในองคกร 3.45 มาก 
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทมีงาน 3.55 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 3.65 มาก 
5. มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการอยางโปรงใส 3.87 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหนาที ่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา

ของงานไดชัดเจน พรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 
3.77 มาก 

7. มีวิสัยทัศนในการบรหิารงาน มีการวางแผนโดยใชกลยุทธตางๆ 3.68 มาก 
8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน

การทํางาน 
3.48 มาก 

 
1.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกบังานหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย 
3.87 มาก 

2. มีการบรหิารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนด 3.90 มาก 
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 3.74 มาก 
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร

งบประมาณ 
4.06 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

3.77 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 3.65 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ        

และวัตถุประสงคของโครงการ 
3.84 มาก 
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1.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิง่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ 
เครื่องมือและวัสดุอปุกรณ 

3.61 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้องคกร 3.45 มาก 
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ

ตามศักยภาพ 
3.90 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

3.61 มาก 

5. มีการจัดระบบบรหิารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 3.74 มาก 
6. มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.65 มาก 
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.23 มากที่สุด 

 

1.4 การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการบรหิารกจิการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
ประกาศและขอบงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.13 มาก 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.03 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ 

4.03 มาก 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.10 มาก 

5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกจิการนักศึกษา 

3.97 มาก 

 

1.5 ภาพรวม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจรญิกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

3.81 มาก 

2. ทานมีความพอใจตอการบรหิารจัดการของคณบดี  3.94 มาก 
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ 4.00 มาก 

 
1.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1.  เปนผูมีความรูความสามารถ เหมาะสมกบัตําแหนงคณบดี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                 

16 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 4.00 มาก 
2. มีความสามารถบรหิารความขัดแยงภายในองคกร 4.00 มาก 
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทมีงาน 4.19 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 4.00 มาก 
5. มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการอยางโปรงใส 4.06 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหนาที ่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา

ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 
4.25 มากที่สุด 

7. มีวิสัยทัศนในการบรหิารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ 

4.19 มาก 

8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

3.94 มาก 

 
2.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกบังานหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย 
3.75 มาก 

2. มีการบรหิารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนด 4.25 มากที่สุด 
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 4.19 มาก 
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร

งบประมาณ 
4.00 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

4.13 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 3.94 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ                

และวัตถุประสงคของโครงการ 
4.19 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

2.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิง่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ 
เครื่องมือและวัสดุอปุกรณ 

3.56 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้องคกร 3.75 มาก 
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ

ตามศักยภาพ 
4.31 มากที่สุด 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

4.00 มาก 

5. มีการจัดระบบบรหิารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 4.13 มาก 
6. มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 4.13 มาก 
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 มากที่สุด 

 
2.4 การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการบรหิารกจิการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

ประกาศและขอบงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
4.69 มากที่สุด 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.56 มากที่สุด 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ 

4.81 มากที่สุด 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.63 มากที่สุด 

5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกจิการนักศึกษา 

4.56 มากที่สุด 

 
2.5 ภาพรวม 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. คณะมีความเจรญิกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
4.19 มาก 

2. ทานมีความพอใจตอการบรหิารจัดการของคณบดี  4.19 มาก 
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ 4.19 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

2.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1.  คณบดีทํางานตามคูมือประกันคุณภาพและกฎระเบียบทุกอยางควรเพิ่มการคํานึงถึง

คุณภาพงานและนักศึกษา 
2.  คณบดีควรเพิ่มวิสัยทัศนดานวิชาการ การวิจัยสูชุมชน และจิตอาสาที่แทจริง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน              

28 คน หรือรอยละ 69.57 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 3.14 ปานกลาง 
2. มีความสามารถบรหิารความขัดแยงภายในองคกร 2.61 ปานกลาง 
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทมีงาน 2.93 ปานกลาง 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 3.04 ปานกลาง 
5. มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการอยางโปรงใส 3.11 ปานกลาง 
6. มีการมอบหมายภาระหนาที ่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา

ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 
3.25 ปานกลาง 

7. มีวิสัยทัศนในการบรหิารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ 

2.93 ปานกลาง 

8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

2.64 ปานกลาง 

 
3.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกบังานหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย 
3.11 ปานกลาง 

2. มีการบรหิารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนด 3.29 ปานกลาง 

3. มีการใชงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 3.14 ปานกลาง 

4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ 

3.18 ปานกลาง 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

3.07 ปานกลาง 

6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 2.86 ปานกลาง 

7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ                
และวัตถุประสงคของโครงการ 

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

 

3.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิง่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ 
เครื่องมือและวัสดุอปุกรณ 

3.18 ปานกลาง 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้องคกร 3.04 ปานกลาง 

3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ 

2.89 ปานกลาง 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

2.93 ปานกลาง 

5. มีการจัดระบบบรหิารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 3.11 ปานกลาง 

6. มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2.86 ปานกลาง 

7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.39 ปานกลาง 

 
3.4 การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการบรหิารกจิการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

ประกาศและขอบงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
3.54 มาก 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.61 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ 

3.54 มาก 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

3.14 ปานกลาง 

5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกจิการนักศึกษา 

3.32 ปานกลาง 

 
3.5 ภาพรวม 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. คณะมีความเจรญิกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
3.00 ปานกลาง 

2. ทานมีความพอใจตอการบรหิารจัดการของคณบดี  3.11 ปานกลาง 

3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ 3.36 ปานกลาง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

3.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1.  คณบดีควรใหความเสมอภาคกับทกุคน  
2.  ควรมีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาคณะที่ชัดเจน เชน เรื่องของหลักสูตร 
3.  คณบดีควรเพิ่มการสือ่สารสองทางใหมากข้ึนและชัดเจน  
4.  คณบดีควรบริหารจัดการเรื่องความขัดแยงใหดีข้ึน เพื่อพัฒนาการทํางานที่เปนทีมและ

สงเสริมแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากร 
5.  คณบดีควรสรางภาพลักษณเพือ่เปนแบบอยางและตนแบบใหกับนักศึกษาและบุคลากร      

ในคณะ 
 

  



315 
 

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

 

4. คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน 46 คน 

หรือรอยละ 52.27 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

4.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 3.57 มาก 
2. มีความสามารถบรหิารความขัดแยงภายในองคกร 3.24 ปานกลาง 
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทมีงาน 3.22 ปานกลาง 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 3.39 ปานกลาง 
5. มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการอยางโปรงใส 3.39 ปานกลาง 
6. มีการมอบหมายภาระหนาที ่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา

ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 
3.61 มาก 

7. มีวิสัยทัศนในการบรหิารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ 

3.33 ปานกลาง 

8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

3.22 ปานกลาง 

 
4.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกบังานหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย 
3.33 ปานกลาง 

2. มีการบรหิารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนด 3.46 มาก 
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 3.30 ปานกลาง 
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร

งบประมาณ 
3.65 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

3.35 ปานกลาง 

6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 3.28 ปานกลาง 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ                

และวัตถุประสงคของโครงการ 
3.43 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

4.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิง่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ 
เครื่องมือและวัสดุอปุกรณ 

3.63 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้องคกร 3.43 มาก 
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ

ตามศักยภาพ 
3.74 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

3.63 มาก 

5. มีการจัดระบบบรหิารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 3.37 ปานกลาง 
6. มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.24 ปานกลาง 
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.80 มาก 

 
4.4 การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการบรหิารกจิการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

ประกาศและขอบงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
3.83 มาก 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

3.65 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ 

3.74 มาก 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

3.65 มาก 

5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ          
สภาคณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา 

3.74 มาก 

 
4.5 ภาพรวม 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. คณะมีความเจรญิกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
3.43 มาก 

2. ทานมีความพอใจตอการบรหิารจัดการของคณบดี  3.50 มาก 
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ 3.67 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

4.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1.  คณบดีควรใหอาจารยในคณะไดมีสวนรวมในการแสดงคิดเห็นตอการทํางานของคณะ เชน 

จัดการประชุมคณะ 
2.  ควรจัดสรรงบประมาณลงหลักสูตรตามปริมาณกิจกรรมของแตละหลักสูตร 
3.  ควรบริหารงานโดยใหความเสมอภาคตอบุคลากรทุกคนในคณะ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                     

43 คน หรือรอยละ 67.19 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

5.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 4.23 มากที่สุด 

2. มีความสามารถบรหิารความขัดแยงภายในองคกร 3.95 มาก 
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทมีงาน 4.26 มากที่สุด 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 4.23 มากที่สุด 
5. มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการอยางโปรงใส 4.14 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหนาที ่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา

ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 
4.33 มากที่สุด 

7. มีวิสัยทัศนในการบรหิารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ 

4.40 มากที่สุด 

8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

4.26 มากที่สุด 

 

5.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกบังานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 

4.12 มาก 

2. มีการบรหิารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนด 4.30 มากที่สุด 

3. มีการใชงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 4.23 มากที่สุด 

4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร
งบประมาณ 

4.16 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

4.28 มากที่สุด 

6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 4.14 มาก 

7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/
โครงการและวัตถุประสงคของโครงการ 

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

 

5.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมา

ย 
1. มีการจัดสิง่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ 

เครื่องมือและวัสดุอปุกรณ 
4.40 มากที่สุด 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้องคกร 4.14 มาก 
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ

ตามศักยภาพ 
4.21 มากที่สุด 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

4.07 มาก 

5. มีการจัดระบบบรหิารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 4.12 มาก 
6. มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 4.07 มาก 
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.51 มากที่สุด 

 
5.4 การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการบรหิารกจิการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

ประกาศและขอบงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
4.44 มากที่สุด 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.44 มากที่สุด 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ 
ของคณะ 

4.49 มากที่สุด 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.40 มากที่สุด 

5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกจิการนักศึกษา 

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

 

5.5 ภาพรวม 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. คณะมีความเจรญิกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

4.40 มากที่สุด 

2. ทานมีความพอใจตอการบรหิารจัดการของคณบดี  4.30 มากที่สุด 

3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ 4.33 มากที่สุด 

 
5.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1.  คณบดีมีหลักเกณฑและความชัดเจนในการทํางานตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ. 
2.  ควรเพิ่มการบริหารแบบเสมอภาค 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

6. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจํานวน                

17 คน หรือรอยละ 73.91 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

6.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 4.19 มาก 
2. มีความสามารถบรหิารความขัดแยงภายในองคกร 3.72 มาก 
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทมีงาน 3.98 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 3.91 มาก 
5. มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการอยางโปรงใส 4.12 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหนาที ่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา

ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 
4.02 มาก 

7. มีวิสัยทัศนในการบรหิารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ 

3.91 มาก 

8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

3.89 มาก 

 
6.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกบังานหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย 
3.96 มาก 

2. มีการบรหิารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนด 4.07 มาก 
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 3.88 มาก 
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร

งบประมาณ 
4.25 มากที่สุด 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

4.00 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 3.95 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ                

และวัตถุประสงคของโครงการ 
4.05 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

6.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิง่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ 
เครื่องมือและวัสดุอปุกรณ 

3.96 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้องคกร 3.91 มาก 
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ

ตามศักยภาพ 
4.23 มากที่สุด 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

4.11 มาก 

5. มีการจัดระบบบรหิารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 4.16 มาก 
6. มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.86 มาก 
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.53 มากที่สุด 

 
6.4 การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการบรหิารกจิการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

ประกาศและขอบงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
4.32 มากที่สุด 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.18 มาก 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ 

4.37 มากที่สุด 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.39 มากที่สุด 

5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกจิการนักศึกษา 

4.32 มากที่สุด 

 
6.5 ภาพรวม 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. คณะมีความเจรญิกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
4.11 มาก 

2. ทานมีความพอใจตอการบรหิารจัดการของคณบดี  4.19 มาก 
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ 4.30 มากที่สุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

6.6 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1. คณบ ดีมี เ ม ตตาธรร ม  รั กแล ะห วงทุ ก ข สุ ขของ บุ คลากร  เป นแบ บอย า งที่ ดี                              

แกผูใตบังคับบัญชา 
2.  คณบดีควรเพิ่มบทบาทในการตัดสินใจใหเด็ดขาดและชัดเจนข้ึน เปดเผยขอมูลเรื่อง               

การบริหารงานและเงินใหเพิ่มข้ึน 
3.  คณบดี และเพิ่มการบริหารงบประมาณใหกอประโยชนกับนักศึกษาและคณะอยางสูงสุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

7. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจํานวน 

15 คน หรือรอยละ 45.45 ของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยประเมิน 5 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

7.1 ดานภาวะผูนําของคณบดี 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 4.20 มากที่สุด 
2. มีความสามารถบรหิารความขัดแยงภายในองคกร 3.93 มาก 
3. มีความสามารถสรางและพัฒนาทมีงาน 3.73 มาก 
4. มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 3.60 มาก 
5. มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการอยางโปรงใส 3.73 มาก 
6. มีการมอบหมายภาระหนาที ่และกําหนดวัตถุประสงคและเวลา

ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 
3.80 มาก 

7. มีวิสัยทัศนในการบรหิารงาน โดยมีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน โดยใชกลยุทธตางๆ 

3.80 มาก 

8. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

3.80 มาก 

 
7.2 ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกบังานหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย 
4.07 มาก 

2. มีการบรหิารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนด 4.00 มาก 
3. มีการใชงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 3.93 มาก 
4. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรร

งบประมาณ 
3.93 มาก 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยาง
ตอเน่ือง 

3.67 มาก 

6. มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 3.60 มาก 
7. ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ                

และวัตถุประสงคของโครงการ 
3.73 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

7.3 ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. มีการจัดสิง่จําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ 
เครื่องมือและวัสดุอปุกรณ 

4.00 มาก 

2. มีการสื่อสารสองทางทั่วถึงทัง้องคกร 3.53 มาก 
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือ

ตามศักยภาพ 
3.80 มาก 

4. มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

3.67 มาก 

5. มีการจัดระบบบรหิารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 3.73 มาก 
6. มีการบรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3.87 มาก 
7. มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.40 มากที่สุด 

 
7.4 การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. มีการบรหิารกจิการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

ประกาศและขอบงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
4.13 มาก 

2. มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสิน
ของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.20 มากที่สุด 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะ 

4.27 มากที่สุด 

4. มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพ
ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

4.33 มากที่สุด 

5. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการรวมทั้งสงเสริมกจิการนักศึกษา 

4.20 มากที่สุด 

 
7.5 ภาพรวม 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1. คณะมีความเจรญิกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
4.13 มาก 

2. ทานมีความพอใจตอการบรหิารจัดการของคณบดี  4.00 มาก 
3. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในวิทยาลัย 4.00 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                          

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากแบบสอบถาม 
 

************* 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 1  จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานทีส่ังกัด 

หนวยงานท่ีสังกัด 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  ตํ่าที่สุด 1.80 - 2.59  ความหมาย ตํ่า  
2.60 - 3.39   ความหมาย ปานกลาง  3.40 - 4.19  ความหมาย มาก   
4.20 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 2  จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย  และ S.D. ของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน 

ขอความ 
ระดับการดําเนินการ คา 

เฉล่ีย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. ดานการเรียนการสอน 
  1.1  มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา              

ที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต                  
ที่พึงประสงค 

จํานวน 25 59 30 8 1 
3.80 0.87 มาก 7 

รอยละ 20.33 47.97 24.39 6.50 0.81 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง 
นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงานดาน    
วิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 17 52 38 12 5 
3.52 0.98 มาก 18 

รอยละ 13.71 41.94 30.65 9.68 4.03 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง
คณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 19 45 39 14 6 
3.46 1.04 มาก 21 

รอยละ 15.45 36.59 31.71 11.38 4.88 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร TQF 

จํานวน 35 52 26 9 2 
3.88 0.96 มาก 4 

รอยละ 28.23 41.94 20.97 7.26 1.61 

1.5  มีการสงเสริมจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จํานวน 24 52 33 11 4 
3.65 1.00 มาก 11 

รอยละ 19.35 41.94 26.61 8.87 3.23 

1.6  มีการประเมินคุณภาพการเรียน        
การสอนของอาจารย 

จํานวน 43 49 23 7 2 
4.00 0.95 มาก 2 

รอยละ 34.68 39.52 18.55 5.65 1.61 

1.7  มีการสงเสริมจัดการเรียนการสอน         
ที่เนนกระบวนการคิด 

จํานวน 19 51 34 15 5 
3.52 1.02 มาก 18 

รอยละ 15.32 41.13 27.42 12.10 4.03 

2. ดานการวิจัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน   
สรางสรรคจากภายในและภายนอก 

จํานวน 23 46 39 11 4 
3.59 1.00 มาก 14 

รอยละ 18.70 37.40 31.71 8.94 3.25 

2.2  มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับ                
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก            
ภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวน 14 45 45 16 4 
3.40 0.96 มาก 23 

รอยละ 11.29 36.29 36.29 12.90 3.23 

2.3  มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน   
สรางสรรค 

จํานวน 16 43 44 15 6 
3.39 1.02 

ปาน
กลาง 

27 
รอยละ 12.90 34.68 35.48 12.10 4.84 

2.4  มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัย              
กับอาจารย 

จํานวน 8 41 47 17 11 
3.15 1.03 

ปาน
กลาง 

32 
รอยละ 6.45 33.06 37.90 13.71 8.87 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 

ขอความ 

ระดับการดําเนินการ 
คา 

เฉล่ีย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

3. ดานการบริการวิชาการ 
        

  

3.1  มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน   
หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 

จํานวน 25 52 35 7 5 
3.69 0.99 มาก 9 

รอยละ 20.16 41.904 28.23 5.65 4.03 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 36 43 32 11 2 
3.81 1.01 มาก 5 

รอยละ 29.03 34.68 25.81 8.87 1.61 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการ       
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

จํานวน 25 46 30 18 5 
3.55 1.09 มาก 16 

รอยละ 20.16 37.10 24.19 14.52 4.03 

3.4  มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 17 48 29 20 10 
3.34 1.15 

ปาน
กลาง 

30 
รอยละ 13.71 38.71 23.39 16.13 8.06 

3.5  มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับ          
ความตองการของหนวยงานภายนอก
และชุมชน 

จํานวน 19 44 36 16 9 
3.39 1.12 

ปาน
กลาง 

27 
รอยละ 15.32 35.48 29.03 12.90 7.26 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1  มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 19 43 37 18 7 
3.40 1.09 มาก 23 

รอยละ 15.32 34.68 29.84 14.52 5.65 

4.2  มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

จํานวน 29 40 36 16 3 
3.61 1.06 มาก 12 

รอยละ 23.39 32.26 29.03 12.90 2.42 

4.3  มีการสรางและพัฒนาองคความรู                       
ในงานศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 23 37 39 19 6 
3.42 1.11 มาก 22 

รอยละ 18.55 29.84 31.45 15.32 4.84 

4.4  มีเครือขายความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 

จํานวน 19 42 35 21 7 
3.36 1.11 

ปาน
กลาง 

29 
รอยละ 15.32 33.87 28.23 16.94 5.65 

  5. ดานการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

5.1  มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย  
และบุคลากรทางการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถ               
ในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 32 51 25 13 3 

3.77 1.03 มาก 8 
รอยละ 25.81 41.13 20.16 10.40 2.42 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารยภายใน
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

จํานวน 28 47 33 12 4 

3.67 1.03 มาก 10 
รอยละ 22.58 37.9 26.61 9.68 3.23 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี  2 (ตอ) 

ขอความ 

ระดับการดําเนินการ 
คา 

เฉล่ีย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

  5. ดานการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา (ตอ) 
5.3  มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ

คณาจารยผูสอนและบุคลากรดีเดนของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 17 47 37 15 8 
3.40 1.07 มาก 23 

รอยละ 13.71 37.9 29.84 12.10 6.45 

  6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
6.1  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือ   

งานวิจัยที่สงเสริมสืบสานโครงการ            
อันเน่ืองมาจาก แนวพระราชดําริ 

จํานวน 47 39 25 12 1 
3.96 1.02 มาก 3 

รอยละ 37.90 31.45 20.16 9.68 0.81 

6.2  มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับ                 
แนวทางการสืบสานโครงการอันเน่ือง              
มาจากแนวพระราชดําริ 

จํานวน 52 39 25 7 1 
4.08 0.96 มาก 1 

รอยละ 41.94 31.45 20.16 5.65 0.81 

6.3  มีการนําแนวทางตามพระราชดําร ิ            
มาใชในการจัดการเรียนการสอน             
และการบริหารมหาวิทยาลัย 

จํานวน 40 38 31 12 3 
3.81 1.07 มาก 5 

รอยละ 32.26 30.65 25.00 9.68 2.42 

  7. การสรางเครือขายความรวมมือ 

7.1  มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย
กับศิษยเกา 

จํานวน 15 46 37 14 7 
3.40 1.04 มาก 23 

รอยละ 12.61 38.66 31.09 11.76 5.88 

7.2  มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

จํานวน 23 43 32 16 5 
3.53 1.08 มาก 17 

รอยละ 19.33 36.13 26.89 13.45 4.20 

7.3  มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 
และองคการอ่ืนในประเทศ 

จํานวน 26 44 29 16 4 
3.61 1.08 มาก 12 

รอยละ 21.85 36.97 24.37 13.45 3.36 

7.4  มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
และองคการอ่ืนในตางประเทศ 

จํานวน 26 39 32 17 4 
3.56 1.09 มาก 15 

รอยละ 22.03 33.05 27.12 14.41 3.39 

7.5  มีกิจกรรมและความรวมมือระหวาง    
มหาวิทยาลัยกับองคการอ่ืนทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ 

จํานวน 24 38 35 17 5 
3.50 1.10 มาก 20 

รอยละ 20.17 31.93 29.41 14.29 4.20 

7.6  มีการใชประโยชนจากเครือขาย จํานวน 11 48 32 19 7 
3.32 1.05 

ปาน
กลาง 

31 
รอยละ 9.40 41.03 27.35 16.24 5.98 

ภาพรวมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 3.58 1.04 มาก  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแตละดาน             

ปการศึกษา 2554 กับปการศึกษา 2555 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแตละดาน 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2554 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2555 รอยละ
ผลตาง 

ลําดับรอยละ
ผลตาง 
ที่มีการ

เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

นอย 

คา 
เฉล่ีย 

ลําดับ 
คา 

เฉล่ีย 
ลําดับ 

1. ดานการเรียนการสอน 

1.1  มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา             
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

3.81 11 3.80 7 -0.26 9 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา 
ศิษยเกาที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

3.70 13 3.52 18 -5.11 29 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง คณาจารย         
ที่มีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

3.69 14 3.46 21 -6.65 32 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร TQF 

3.89 5 3.88 4 -0.26 9 

1.5  มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน           
เปนสําคัญ 

3.79 12 3.65 11 -3.84 26 

1.6  มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน         
ของอาจารย 

3.99 2 4.00 2 0.25 8 

1.7  มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน  
กระบวนการคิด 

3.56 16 3.52 18 -1.14 16 

2. ดานการวิจัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน 

3.81 10 3.59 14 -6.13 31 

2.2  มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน 

3.52 21 3.40 23 -3.53 24 

2.3  มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.47 24 3.39 27 -2.36 20 

2.4  มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย 3.19 32 3.15 32 -1.27 17 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 3 (ตอ) 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแตละดาน 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2554 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2555 รอยละ
ผลตาง 

ลําดับรอยละ
ผลตาง 
ที่มีการ

เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

นอย 

คา 
เฉล่ีย 

ลําดับ 
คา 

เฉล่ีย 
ลําดับ 

3. ดานการบริการวิชาการ 
      

3.1  มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน 
หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 

3.84 7 3.69 9 -4.07 28 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

3.84 7 3.81 5 -0.79 14 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

3.58 15 3.55 16 -0.85 15 

3.4  มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

3.41 28 3.34 30 -2.10 18 

3.5  มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานภายนอกและชุมชน 

3.52 21 3.39 27 -3.83 25 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      

4.1  มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 

3.47 24 3.40 23 -2.20 19 

4.2  มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

3.56 16 3.61 12 1.46 2 

4.3  มีการสรางและพัฒนาองคความรูในงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.41 28 3.42 22 0.27 7 

4.4  มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม
กับชุมชน 

3.45 27 3.36 29 -2.59 22 

5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1  มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และ
บุคลากรทาง การศึกษาใหมีความสามารถ            
ในการจัดการเรียนการสอน 

3.90 4 3.77 8 -3.33 23 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารยในคณะตางๆ  ของ
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.86 6 3.67 10 -5.20 30 

5.3  มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
คณาจารยผูสอนและบุคลากรดีเดนของ
มหาวิทยาลัย 

3.54 19 3.40 23 -4.02 27 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 (ตอ) 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาในแตละดาน 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2554 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2555 รอยละ
ผลตาง 

ลําดับรอยละ
ผลตาง 
ที่มีการ

เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

นอย 

คา 
เฉล่ีย 

ลําดับ 
คา 

เฉล่ีย 
ลําดับ 

6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

6.1  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัย                     
ที่สงเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชดําริ 

3.99 2 3.96 3 -0.77 13 

6.2  มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับแนวทาง             
การสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริ 

4.06 1 4.08 1 0.51 6 

6.3  มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชดําริมาใชในการจัดการเรียน          
การสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย 

3.83 9 3.81 5 -0.62 12 

7. การสรางเครือขายความรวมมือ 

7.1  มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ      
อันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา 

3.38 31 3.40 23 0.69 4 

7.2  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

3.55 16 3.53 17 -0.58 11 

7.3  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย และองคการ
อ่ืนในประเทศ 

3.50 23 3.61 12 2.91 1 

7.4  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยและ      
องคการอ่ืนในตางประเทศ 

3.54 19 3.56 15 0.54 5 

7.5  มีกิจกรรมและความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับองคการอ่ืน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

3.47 24 3.50 20 0.74 3 

7.6  มีการใชประโยชนจากเครือขาย 3.40 30 3.32 31 -2.53 21 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.64 
 

3.58 
 

-1.68 
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ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 
 

- มหาวิทยาลัยควรมีระบบกลไกติดตาม ตรวจสอบ TQF ทางดานวิชาการที่นักศึกษาไดรับอยาง
ชัดเจน 

- มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ แตการใช/การจัดสรรมักจะข้ึนอยูกับผูบริหาร และการบริการ
วิชาการยังอยูในวงแคบ คือ ไดทํา แตจะเปนประโยชนตอชุมชน/ทองถ่ินหรือไม  ไมมีผูตรวจสอบ 
ดังน้ันควรมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  และกระจายการจัดสรรอยางเปนธรรมมากกวาน้ี  

- มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มากกวาน้ี อาทิเชน มีการ
สงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

- มหาวิทยาลัยควรมีการสรางสมรรถนะการจัดทําขอ เสนอโครงการวิจัยแกอาจารย                
และตรวจสอบการดําเนินงานดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค มากกวาน้ี เพื่อเพิ่ม                   
ความโปรงใสในการดําเนินงานทั้งงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากภายใน และภายนอก                  
เพิ่มการพิจารณาใหทุนใหทั่วถึงและเสมอภาค เนนคุณภาพงานวิจัยทางวิชาการใหนําไปใชประโยชน              
สูชุมชน/ทองถ่ินไดจริง 

- ทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยควรจะมีความรวมมือกับทองถ่ินหรือจังหวัด                    
ที่อยูในเครือขายและมีการทํางานอยางจริงจัง มีคุณภาพ 

- ดานการบริการวิชาการม  มหาวิทยาลัยควรประสานความรวมมอืระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากพบวา มีการใหความรวมมือนอย และควรมีการตอยอดเรื่อง
การสรางกิจกรรม เชน การอบรม การสรางเครือขาย 
 
หมายเหตุ :  ขอเสนอแนะมาจาก 

-   คณะครุศาสตร จํานวนผูตอบ   2 คน    
-   คณะมนุษยศาสตรละสงัคมศาสตร จํานวนผูตอบ   1 คน 
-   คณะวิทยาการจัดการ  จํานวนผูตอบ   2  คน 
-   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนผูตอบ  2 คน 
-   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวนผูตอบ  1  คน 
-   คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวนผูตอบ   2 คน 
-   ศูนย กทม. และศูนยสระแกว  จํานวนผูตอบ   1  คน 
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ขอเสนอแนะจําแนกตามคณะ 

คณะ 
จํานวน 
ผูตอบ 

ขอเสนอแนะ 

คณะครุศาสตร 2 ดานการเรียนการสอน   
พัฒนาคุณภาพผลงานของมหาวิทยาลัยใหสงูข้ึนโดยเฉพาะ
ดานการเรียนการสอน 
ดานการวิจัยสิง่ประดิษฐและงานสรางสรรค 
การรบัทุนจากภายนอก  ควรใหความเสมอภาค เปนธรรม 
และตองการใหสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเน่ือง 
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการพฒันาบุคลากร                
อยางตอเน่ือง 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 

1 ดานการเรียนการสอน 
การจัดการและการบรหิารงานมักจะใหความสําคัญ        
ตอการจัดการงบประมาณที่คอนขางกระเบียดกระเสียร 
ควรปรับปรุง เพราะทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน   

  ดานการสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
โครงการพระราชดําริยังไมคอยมีใหนักศึกษาเห็นเปน
รูปธรรมเทาที่ควร ขอใหปรบัปรุงและนํามาใชมากกวาน้ี 

คณะวิทยาการจัดการ 2 จํานวนเงินงบประมาณบริการใหคณะปน้ีมากเกินไป               
ทําใหจํานวนโครงการมีมาก มรีายละเอียดในการทํา                
และงบประมาณยุงยาก หาคนทําโครงการไมได 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2 ดานการเรียนการสอน   
การทํางานของ มหาวิทยาลัยหนวยงานบรกิารตางๆ รวมถึง
กองแผนยังมีการประสานงานที่ไมดี  รวมทัง้                
ควรตรวจสอบระบบการทํางานแบบออนไลน แตหากระบบ
อินเตอรเน็ตไม support ก็ทําใหทํางานลาชา 
ดานการบริการวิชาการ 
การดําเนินกจิกรรมตางๆ ของ มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ
นอย และควรมีการตอยอดเรื่องการสรางกจิกรรม เชน    
การอบรม การสรางเครือขาย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ดานการเรียนการสอน   
ควรมีระบบกลไกตาม TQF แตยังไมมีผูตรวจสอบเรือ่ง
คุณภาพทางดานวิชาการที่นักศึกษาไดรับ 
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คณะ 
จํานวน 
ผูตอบ 

ขอเสนอแนะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ดานการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ แตการใช/การจัดสรร                
มักจะข้ึนอยูกับผูบริหาร  และการบรกิารวิชาการยังอยู     
ในวงแคบ คือ ไดทํา แตจะเปนประโยชน ตอชุมชน/ทองถ่ิน
หรือไม ไมมผีูตรวจสอบ 

 

 

ดานการวิจัยสิง่ประดิษฐและงานสรางสรรค 
มีทุนวิจัยภายใน ภายนอก แตการพิจารณาใหทุนยังอยู
เฉพาะกลุมงานวิจัยยังไมมีคุณภาพทางวิชาการพอจะ
นําไปใชประโยชนสูชุมชน/ทองถ่ินไดจริง 

 
 

ดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยนาจะรวมมือกบัทองถ่ินหรือจงัหวัดทีอ่ยู                   
ในเครือขายและทํางานอยางจริงจัง มีคุณภาพ 

 
 

ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ควรเนนคุณภาพซึ่งจะมีประโยชนตอนักศึกษา  โดยไม
คํานึงถึงพวกพองเกินไป 

 
 

สิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไข 
1.เรื่องการเผาขยะ 2 ความสะอาด 3. การใหบริการ
สาธารณูปโภคใหเสมอภาค 4.การแตงกายของคนงาน               
ควรมีชุดฟอรม 

ศูนยฯ กทม. และ 
ศูนยฯ สระแกว 

1 ควรมีแผนพฒันาศูนยสระแกวอยางชัดเจนโดยมีการกําหนด
เปาหมายทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 
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ผลการประเมินการบริหารจัดการของอธกิารบด ีจากแบบสอบถาม 
************* 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 4  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารจัดการ 
ของอธิการบดี จําแนกตามกลุมการปฏิบัติงาน 

กลุมการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

สายสอน 121 43.21 

สายสนับสนุน 159 56.79 

รวม 280 100.00 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5  จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารจัดการ 
ของอธิการบดี จําแนกตามหนวยงานที่สงักัด 

หนวยงานท่ีสังกัด 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 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 12 4.29 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 0.71 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2.50 

สํานักสงเสรมิการเรียนรูและบริการวิชาการ 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  ตํ่าที่สุด 1.80 - 2.59  ความหมาย ตํ่า  
2.60 - 3.39   ความหมาย ปานกลาง  3.40 - 4.19  ความหมาย มาก   
4.20 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 6  จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และ S.D. ของการบริหารจัดการของอธิการบดีในแตละดาน 

การบริหารจัดการของอธิการบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 

คา 

เฉล่ีย 
S.D. 

ความ 

หมาย 
ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. ดานภาวะผูนํา                   

1.1  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ 

จํานวน 50 90 81 36 23 
3.39 1.16 

ปาน
กลาง 

16 
รอยละ 17.86 32.14 28.93 12.86 8.21 

1.2  มีความสามารถบริหารความ
ขัดแยงภายในองคกร 

จํานวน 30 86 101 40 23 
3.21 1.08 

ปาน
กลาง 

29 
รอยละ 10.71 30.71 36.07 14.29 8.21 

1.3  มีความสามารถสรางและ
พัฒนาทีมงาน 

จํานวน 39 105 78 37 21 
3.37 1.11 

ปาน
กลาง 

19 
รอยละ 13.93 37.50 27.86 13.21 7.50 

1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาและให
การนิเทศ 

จํานวน 40 97 91 32 20 
3.38 1.09 

ปาน
กลาง 

17 
รอยละ 14.29 34.64 32.50 11.43 7.14 

1.5  มีการใหขอมูลเก่ียวกับการ
บริหารจัดการอยางโปรงใส 

จํานวน 44 85 85 30 36 
3.25 1.22 

ปาน
กลาง 

27 
รอยละ 15.71 30.36 30.36 10.71 12.86 

1.6  มีการมอบหมายภาระหนาที่ 
และ กําหนดวัตถุประสงค          
และเวลาของงานไดชัดเจน
พรอมแจงความคาดหวังให               
ผูปฏิบัติไดทราบ 

จํานวน 48 100 90 24 18 

3.49 1.07 มาก 9 

รอยละ 17.14 35.71 32.14 8.57 6.43 

1.7  มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและ
ดําเนินการตามแผนโดยใช           
กลยุทธตางๆ 

จํานวน 59 83 82 36 20 
3.45 1.17 มาก 11 

รอยละ 21.07 29.64 29.29 12.86 7.14 

1.8  มีความสามารถสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรสนับสนุนและ
รวมมือในการทํางาน 

จํานวน 44 78 74 43 41 
3.15 1.28 

ปาน
กลาง 

30 
รอยละ 15.71 27.86 26.43 15.36 14.64 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอกับงานหรือภารกิจ              
ที่ไดรับมอบหมาย 

จํานวน 40 103 78 41 18 
3.38 1.10 

ปาน
กลาง 

17 
รอยละ 14.29 36.79 27.86 14.64 6.43 

2.2  มีการบริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนด 

จํานวน 47 113 72 31 17 
3.51 1.08 มาก 8 

รอยละ 16.79 40.36 25.71 11.07 6.07 

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 41 90 88 35 26 
3.30 1.15 

ปาน
กลาง 

24 
รอยละ 14.64 32.14 31.43 12.50 9.29 

 



341 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 6  (ตอ) 

การบริหารจัดการของอธิการบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

 2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ (ตอ) 
     

  

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการเสนอโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 46 91 74 39 30 
3.30 1.21 

ปาน
กลาง 

24 
รอยละ 16.43 32.50 26.43 13.93 10.71 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
อยางตอเน่ือง 

จํานวน 46 107 71 36 20 
3.44 1.12 มาก 12 

รอยละ 16.43 38.21 25.36 12.86 7.14 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสู
การพัฒนาอยางชัดเจน 

จํานวน 43 95 73 43 26 
3.31 1.18 

ปาน
กลาง 

21 
รอยละ 15.36 33.93 26.07 15.36 9.29 

2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหาร
งบประมาณเปนไปตามแผน/
โครงการและวัตถุประสงคของ
โครงการ 

จํานวน 47 104 78 32 19 

3.46 1.11 มาก 10 
รอยละ 16.79 37.14 27.86 11.43 6.79 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน  

3.1  มีการจัดส่ิงจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดาน
สถานที่  เครื่องมือ  และวัสดุ
อุปกรณ 

จํานวน 46 96 91 29 18 
3.44 1.08 มาก 12 

รอยละ 16.43 34.29 32.50 10.36 6.43 

3.2  มีการมีการส่ือสารสองทาง
ทั่วถึงทั้งองคกร 

จํานวน 41 90 79 44 26 
3.27 1.17 

ปาน
กลาง 

26 
รอยละ 14.64 32.14 28.21 15.71 9.29 

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 

จํานวน 59 80 74 39 28 
3.37 1.24 

ปาน
กลาง 

19 
รอยละ 21.07 28.57 26.43 13.93 10.00 

3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และ
การพิจารณาใหผลตอบแทน
ดวยความยุติธรรม 

จํานวน 46 82 78 36 38 
3.22 1.26 

ปาน
กลาง 

28 
รอยละ 16.43 29.29 27.86 12.86 13.57 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงาน             
ที่โปรงใสและตรวจสอบได 

จํานวน 52 84 77 32 35 
3.31 1.25 

ปาน
กลาง 

21 
รอยละ 18.57 30.00 27.50 11.43 12.50 

3.6  มีการบริหารความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวน 42 89 87 37 25 
3.31 1.15 

ปาน
กลาง 

21 
รอยละ 15.00 31.79 31.07 13.21 8.93 

3.7  มีการใหความสําคัญตอระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จํานวน 103 95 51 15 16 
3.91 1.13 มาก 1 

รอยละ 36.79 33.93 18.21 5.36 5.71 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 6  (ตอ) 

การบริหารจัดการของอธิการบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547    

4.1  มีการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 79 104 64 19 14 

3.77 1.09 มาก 3 

รอยละ 28.21 37.14 22.86 6.79 5.00 

4.2  มีการควบคุม  ดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ  สถานที่และ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 75 107 66 17 15 

3.75 1.08 มาก 4 

รอยละ 26.79 38.21 23.57 6.07 5.36 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 80 102 67 17 14 

3.78 1.08 มาก 2 

รอยละ 28.57 36.43 23.93 6.07 5.00 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ และมารยาท              
แหงวิชาชีพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 70 110 59 24 17 
3.69 1.12 มาก 6 

รอยละ 25.00 39.29 21.07 8.57 6.07 

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของ                    
สภาวิชาการ สภาคณาจารย 
และขาราชการ รวมทั้งสงเสริม
กิจการนักศึกษา 

จํานวน 60 112 67 23 18 

3.62 1.10 มาก 7 

รอยละ 21.43 40.00 23.93 8.21 6.43 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 6  (ตอ) 

การบริหารจัดการของอธิการบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

5.  ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี  

5.1  มหาวิทยาลัยมีความ
เจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย 
และทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
ระดับใด 

จํานวน 52 92 84 30 22 
3.44 1.14 มาก 12 

รอยละ 18.57 32.86 30.00 10.71 7.86 

5.2  ทานมีความพอใจตอการ
บริหารจัดการของอธิการบดี 

จํานวน 57 88 74 31 30 
3.40 1.23 มาก 15 

รอยละ 20.36 31.43 26.43 11.07 10.71 

5.3  ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 88 87 60 22 23 
3.70 1.22 มาก 5 

รอยละ 31.43 31.07 21.43 7.86 8.21 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 7  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการประเมนิผลงานการบรหิารจัดการของอธิการบดี                            
ในแตละดาน ระหวางปการศึกษา 2554 กับปการศึกษา 2555 

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของ
อธิการบดี 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2554 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2555 
รอยละ
ผลตาง 

ลําดับรอยละ
ผลตางที่มีการ
เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

นอย 
คา 

เฉล่ีย 
ลําดับ 

คา 
เฉล่ีย 

ลําดับ 

1. ดานภาวะผูนํา     

1.1  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น และตัดสินใจ 

3.34 23 3.39 16 1.35 6 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายใน
องคกร 

3.13 29 3.21 29 2.62 2 

1.3  มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน 3.27 25 3.37 19 3.01 1 

1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและใหการนิเทศ 

3.37 18 3.38 17 0.15 11 

1.5  มีการใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการ
อยางโปรงใส 

3.24 28 3.25 27 0.42 8 

1.6  มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
วัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจนพรอม
แจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 

3.56 8 3.49 9 -2.13 27 

1.7  มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตาม
แผนโดยใชกลยุทธตางๆ 

3.44 15 3.45 11 0.19 10 

1.8  มีความสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
สนับสนุนและรวมมือในการทํางาน 

3.10 30 3.15 30 1.48 4 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

3.52 10 3.38 17 -4.19 30 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนด 

3.53 9 3.51 8 -0.65 16 

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 

3.40 16 3.30 24 -2.92 29 

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการและการจัดสรรงบประมาณ 

3.39 17 3.30 24 -2.73 28 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนงาน/โครงการอยางตอเน่ือง 

3.51 11 3.44 12 -2.06 26 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยาง
ชัดเจน 

3.37 18 3.31 21 -1.90 24 

2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผน/โครงการและวัตถุประสงค
ของโครงการ 

3.50 12 3.46 10 -1.24 19 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 7  (ตอ) 

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของ
อธิการบดี 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2554 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2555 
รอยละ
ผลตาง 

ลําดับรอยละ
ผลตางที่มีการ
เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

นอย 
คา 

เฉล่ีย 
ลําดับ 

คา 
เฉล่ีย 

ลําดับ 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน 

3.1  มีการจัดส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงาน             
ใหเพียงพอทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ                      
และวัสดุอุปกรณ 

3.45 14 3.44 12 -0.31 13 

3.2  มีการมีการส่ือสารสองทางทั่วถึง                
ทั้งองคกร 

3.25 26 3.27 26 0.66 7 

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

3.37 18 3.37 19 -0.06 12 

3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณา
ใหผลตอบแทนดวยความยุติธรรม 

3.25 26 3.22 28 -0.89 17 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได 

3.32 24 3.31 21 -0.39 15 

3.6  มีการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 3.36 21 3.31 21 -1.60 21 

3.7  มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.92 1 3.91 1 -0.33 14 

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

3.81 3 3.77 3 -1.12 18 

4.2  มีการควบคุม  ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  
สถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ประกาศและ
ขอบังคับ               ของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

3.74 5 3.75 4 0.27 9 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

3.84 2 3.78 2 -1.72 22 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และ
มารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากร    ใน
มหาวิทยาลัย 

3.75 4 3.69 6 -1.74 23 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 7  (ตอ) 

การประเมินผลงานการบริหารจัดการของ
อธิการบดี 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2554 

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 

2555 
รอยละ
ผลตาง 

ลําดับรอยละ
ผลตางที่มีการ
เปล่ียนแปลง
จากมากไปหา

นอย 
คา 

เฉล่ีย 
ลําดับ 

คา 
เฉล่ีย 

ลําดับ 

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  (ตอ) 

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการสภาคณาจารย และ
ขาราชการ รวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา 

3.69 6 3.62 7 -1.99 25 

5.  ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี  

5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตาม                      
เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัย           
ในระดับใด 

3.48 13 3.44 12 -1.29 20 

5.2  ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของ
อธิการบดี 

3.35 22 3.40 15 1.37 5 

5.3  ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 3.60 7 3.70 5 2.61 3 

ภาพรวมทุกดานเฉล่ีย 3.46 
 

3.44  -0.52  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 8   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบรหิารการจัดการของอธิการบดี จําแนกตาม
สายงาน 
 

การบริหารจัดการของอธิการบดี สายสอน 
สาย

สนับสนนุ 
t-test Sig. ความหมาย 

1. ดานภาวะผูนํา 

1.1  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจ 

3.46 3.33 0.969 0.333 ไมแตกตางกัน 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายใน
องคกร 

3.19 3.23 -0.327 0.744 ไมแตกตางกัน 

1.3  มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน 3.33 3.40 -0.537 0.592 ไมแตกตางกัน 

1.4  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและใหการนิเทศ 

3.35 3.40 -0.374 0.709 ไมแตกตางกัน 

1.5  มีการใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการ
อยางโปรงใส 

3.21 3.28 -0.461 0.645 ไมแตกตางกัน 

1.6  มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
วัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจน
พรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 

3.45 3.51 -0.423 0.673 ไมแตกตางกัน 

1.7  มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ 

3.39 3.49 -0.726 0.469 ไมแตกตางกัน 

1.8  มีความสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
สนับสนุนและรวมมือในการทํางาน 

3.10 3.18 -0.539 0.590 ไมแตกตางกัน 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงาน
หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

3.31 3.43 -0.858 0.392 ไมแตกตางกัน 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนด 

3.48 3.53 -0.374 0.709 ไมแตกตางกัน 

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 

3.26 3.34 -0.602 0.548 ไมแตกตางกัน 

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ 

3.23 3.35 -0.827 0.409 ไมแตกตางกัน 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนงาน/โครงการอยางตอเน่ือง 

3.42 3.45 -0.231 0.818 ไมแตกตางกัน 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนา
อยางชัดเจน 

3.21 3.38 -1.246 0.214 ไมแตกตางกัน 

2.7 ในภาพรวมอธิการบดี บริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผน/โครงการและวัตถุประสงค
ของโครงการ 

3.41 3.49 -0.579 0.563 ไมแตกตางกัน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 8  (ตอ) 

การบริหารจัดการของอธิการบดี สายสอน 
สาย

สนับสนนุ 
t-test Sig. ความหมาย 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
     

3.1  มีการจัดส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงานให
เพียงพอทั้งดานสถานที่ เครื่องมือ และ    
วัสดุอุปกรณ 

3.35 3.51 -1.244 0.214 ไมแตกตางกัน 

3.2  มีการมีการส่ือสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร 3.12 3.38 -1.849 0.066 ไมแตกตางกัน 

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 

3.50 3.27 1.510 0.132 ไมแตกตางกัน 

3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณา
ใหผลตอบแทนดวยความยุติธรรม 

3.21 3.23 -0.076 0.939 ไมแตกตางกัน 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได 

3.29 3.32 -0.208 0.835 ไมแตกตางกัน 

3.6  มีการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 3.31 3.30 0.088 0.930 ไมแตกตางกัน 

3.7  มีการใหความสําคัญตอระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3.95 3.87 0.559 0.577 ไมแตกตางกัน 

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

3.77 3.77 0.009 0.992 ไมแตกตางกัน 

4.2  มีการควบคุม  ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  
สถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

3.70 3.79 -0.641 0.522 ไมแตกตางกัน 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

3.78 3.77 0.025 0.980 ไมแตกตางกัน 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ                  
และมารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

3.71 3.67 0.326 0.745 ไมแตกตางกัน 

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการ  สภาคณาจารย และ
ขาราชการ รวมทั้งสงเสริมกิจการนักศึกษา 

3.62 3.62 0.026 0.979 ไมแตกตางกัน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 8  (ตอ) 

การบริหารจัดการของอธิการบดี สายสอน 
สาย

สนับสนนุ 
t-test Sig. ความหมาย 

5.  ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี  
     

5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตาม
เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
ระดับใด 

3.36 3.50 -1.026 0.306 ไมแตกตางกัน 

5.2  ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของ
อธิการบดี 

3.30 3.47 -1.173 0.242 ไมแตกตางกัน 

5.3  ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

3.53 3.82 -2.010* 0.045 แตกตางกัน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการของอธิการบด ี

 

- ตองการใหอธิการบดีมีโอกาสเย่ียมคณะตางๆ และสนใจดานการเรียนการสอนมากข้ึน  
- การปรับข้ึนเงินเดือนหรือประเมินความดีความชอบใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม

กับตําแหนงงาน และรวดเร็วกวาน้ี 

- ผูบริหารขาดความเปนผูนํา การบริหารจัดการแผนและงบประมาณไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร                
ขาดทักษะ จิตวิทยาและความสามารถเชิงบริหาร ควรมีความเปนธรรม ควรวางตัวเปนกลาง มีจิตใจ                 
ที่หนักแนน ไมโอนเอนไปตามอาจารยคนอื่น  ควรรับฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูอื่น และควรเปด
โอกาสใหคนรุนใหม เขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมทั้งควรพิจารณาเรื่องการแตงต้ัง                               
ทีมที่เกษียณอายุราชการมาบริหาร เปนตน 

- ควรมีการควบคุมดูแลสถานที่และวัสดุอุปกรณใหคุมคากับการใชงานมากที่สุด 

- ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เชน ปลูกตนไม ความสะอาดของหองนํ้า  
-  อธิการบดีควรมีที่ปรึกษาทางดานวิสัยทัศนและทิศทางการนําพามหาวิทยาลัยสูสากล รวมทั้ง                      

รองอธิการบดี ที่ปรึกษา  
- ผูชวยอธิการบดี และอธิการบดีควรมีการประเมินตัวเองเพื่อปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

ย่ังยืน 
- บริหารงานดวยความโปรงใส ยุติธรรม ฟงเสียงจากคนกลุมใหญและนําเสียงมาปฏิบัติหรือ

พิจารณาความเปนไปได 
- อธิการบดีตองเพิ่มวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการหารายได

จากการวิจัย และการบริหารวิชาการ 

- เพิ่ งความชัดเจนในการพัฒนาศูนยสระแกว  อธิการบดีควร เพิ่ มการมากํากับ ดูแล                      
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกวใหทั่วถึงมากกวาน้ี 

- ควรมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในดานตางๆ อาทิ การศึกษา การอบรมใหบคุลากร
มีการพัฒนาสายงาน รายได สวัสดิการ รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร 

- ผูบริหารควรใหความสําคัญระหวางฝายวิชาการกับฝายสนับสนุนเทาเทียมกัน 
- ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมากเทากับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ผูบริหารควรผลักดันการดําเนินงานที่สนับสนุนใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 

ย่ิงกวาน้ี อาทิ ISO  KPI  ประกันคุณภาพ รวมทั้งผลักดันใหบุคลากรใชอีเมลภายในอยางชัดเจน 

 
หมายเหตุ :  ขอเสนอแนะมาจาก 
 - คณะครุศาสตร  จํานวนผูตอบ     1 คน    
 - คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  จํานวนผูตอบ   5  คน 
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จํานวนผูตอบ   2 คน 
 - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวนผูตอบ  4  คน 
 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จํานวนผูตอบ  1  คน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 - คณะวิทยาการจัดการ   จํานวนผูตอบ 1  คน 
 - ศูนยฯ กทม. และ ศูนยฯ สระแกว   จํานวนผูตอบ   3  คน 
 - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวนผูตอบ   3  คน 
 - สํานักงานอธิการบดี   จํานวนผูตอบ   2 คน 
 - สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ  จํานวนผูตอบ  1  คน 
 - โรงเรียนสาธิต   จํานวนผูตอบ  1  คน 
 - สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จํานวนผูตอบ  2  คน 
 - สถาบันวิจัยและพฒันา   จํานวนผูตอบ  1  คน 
 - อื่นๆ   จํานวนผูตอบ   9 คน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการประเมินผลงานของคณะ จากแบบสอบถาม 
 

************* 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 9  จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตามหนวยงานที่สงักัด 

หนวยงานท่ีสังกัด จํานวน รอยละ 
คณะครุศาสตร 23 13.29 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 39 22.54 

คณะวิทยาการจัดการ 33 19.08 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 37 21.39 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 10.40 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 5.78 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 8 4.63 

ไมระบหุนวยงาน 5 2.89 

รวม 173 100.00 

 
เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน    

1.00 - 1.79   ความหมาย  ตํ่าที่สุด 1.80 - 2.59  ความหมาย ตํ่า  
2.60 - 3.39   ความหมาย ปานกลาง  3.40 - 4.19  ความหมาย มาก   
4.20 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 10  จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย  และ S.D. ของการบรหิารจัดการของคณะในแตละดาน 

ขอความ 
ระดับการดําเนินงาน 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ที่สุด 

1. ดานการเรียนการสอน 

1.1  มีการสงเสริมกิจกรราพัฒนา
นักศึกษาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

จํานวน 65 59 27 15 6 
3.94 1.10 มาก 3 

รอยละ 37.79 34.30 15.70 8.72 3.49 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง
นักศึกษา ศิษยเกาที่มีผลงาน      
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 50 68 33 15 7 
3.80 1.08 มาก 5 

รอยละ 28.90 39.31 19.08 8.67 4.05 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง
คณาจารยที่มีผลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 44 69 34 15 11 
3.69 1.13 มาก 11 

รอยละ 25.43 39.88 19.65 8.67 6.36 

1.4  มีระบบกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร TQF 

จํานวน 68 58 29 12 6 
3.98 1.08 มาก 2 

รอยละ 39.31 33.53 16.76 6.94 3.47 

1.5  มีการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จํานวน 55 67 23 21 5 
3.85 1.09 มาก 4 

รอยละ 32.16 39.18 13.45 12.28 2.92 

1.6  มีการประเมินคุณภาพการเรียน
การสอนของอาจารย 

จํานวน 81 53 24 9 4 
4.16 1.01 มาก 1 

รอยละ 47.37 30.99 14.04 5.26 2.34 

1.7  มีการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนกระบวนการคิด 

จํานวน 45 71 30 13 12 
3.73 1.14 มาก 8 

รอยละ 26.32 41.52 17.54 7.60 7.02 

2. ดานการวิจัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอก 

จํานวน 48 61 
 

36 15 13 
3.67 1.19 มาก 15 

รอยละ 27.75 35.26 20.81 8.67 7.51 

2.2  มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวน 32 56 54 25 6 
3.48 1.06 มาก 23 

รอยละ 18.50 32.37 31.21 14.45 3.47 

2.3  มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

จํานวน 35 61 44 24 9 
3.51 1.12 มาก 20 

รอยละ 20.23 35.26 25.43 13.87 5.20 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 10  (ตอ) 

ขอความ 
ระดับการดําเนินงาน 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ที่สุด 

2. ดานการวิจัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค (ตอ) 

2.4  มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัย
กับอาจารย 

จํานวน 28 51 51 26 17 
3.27 1.19 

ปาน
กลาง 

30 
รอยละ 16.18 29 

 
29.48 15.03 9.83 

3. ดานการบริการวิชาการ 
  3.1  มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับ

ชุมชน เชน หองสมุด ศูนย
วิทยาศาสตร ศูนยภาษา 

จํานวน 39 56 42 17 19 
3.46 1.25 มาก 24 

รอยละ 22.54 32.37 24.28 9.83 10.98 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการ
บริการวิชาการของคณะ/
วิทยาลัย 

จํานวน 51 59 32 21 10 
3.69 1.18 มาก 11 

รอยละ 29.48 34.10 18.50 12.14 5.78 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

จํานวน 46 57 39 21 10 
3.62 1.17 มาก 16 

รอยละ 26.59 32.95 22.54 12.14 5.78 

3.4  มีรายไดที่เกิดจากการใหบริการ
ทางวิชาการของคณะ/วิทยาลัย 

จํานวน 36 41 46 27 23 
3.23 1.31 

ปาน
กลาง 

31 
รอยละ 20.81 23.70 26.59 15.61 13.29 

3.5  มีหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลอง
กับความตองการของหนวยงาน
ภายนอกและชุมชน 

จํานวน 40 64 34 20 15 
3.54 1.21 มาก 19 

รอยละ 23.12 36.99 19.65 11.56 8.67 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1  มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมในคณะ/วิทยาลัย 

จํานวน 32 58 46 25 12 3.42 
 

1.15 
 

มาก 
 

27 
 รอยละ 18.50 33.53 26.59 14.45 6.94 

4.2  มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

จํานวน 47 59 39 20 8 3.68 
 

1.13 
 

มาก 
 

14 
 รอยละ 27.17 34.10 22.54 11.56 4.62 

4.3  มีการสราง และพัฒนาองค
ความรูในงานศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 44 49 45 18 16 3.51 
 

1.24 
 

มาก 
 

20 
 รอยละ 25.58 28.49 26.16 10.47 9.30 

4.4  มีเครือขายความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 

จํานวน 38 51 46 21 16 
3.43 1.22 มาก 26 

รอยละ 22.09 29.65 26.74 12.21 9.30 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 10  (ตอ) 

ขอความ 
ระดับการดําเนินงาน 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ที่สุด 

5.  ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1  มีการพัฒนาและฝกอบรมครู 
อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย                 
ใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน 

จํานวน 54 57 41 11 10 

3.77 1.13 มาก 6 

รอยละ 31.21 32.95 23.70 6.36 5.78 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารยภายใน
คณะ/วิทยาลัย  ใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จํานวน 49 62 37 16 9 
3.73 1.13 มาก 8 

รอยละ 28.32 35.84 21.39 9.25 5.20 

5.3  มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชู
เกียรติคณาจารยผูสอนและ
บุคลากรดีเดนของคณะ/วิทยาลัย 

จํานวน 44 56 37 17 19 
3.51 1.27 มาก 20 

รอยละ 25.43 32.37 21.39 9.83 10.98 

6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

6.1 มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัย
ที่สงเสริมสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

จํานวน 44 70 28 24 7 
3.69 1.12 มาก 11 

รอยละ 25.43 40.46 16.18 13.87 4.05 

6.2 มีรายวิชาที่มีสาระสอดคลองกับ
แนวทางการสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

จํานวน 52 62 34 18 7 
3.77 1.11 มาก 6 

รอยละ 30.06 35.84 19.65 10.40 4.05 

6.3 มีแนวทางจากโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารคณะ/วิทยาลัย 

จํานวน 46 62 38 22 5 
3.71 1.08 มาก 10 

รอยละ 26.59 35.84 21.97 12.72 2.89 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 10  (ตอ) 

ขอความ 
ระดับการดําเนินงาน 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ที่สุด 

7. การสรางเครือขายความรวมมือ 

7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางคณะ 
(วิทยาลัย) กับศิษยเกา 

จํานวน 37 55 41 16 18 
3.46 1.24 มาก 24 

รอยละ 22.16 32.93 24.55 9.58 10.78 

7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับ
ชุมชน 

จํานวน 43 54 39 16 15 
3.56 1.22 มาก 17 

รอยละ 25.75 32.34 23.35 9.58 8.98 

7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับคณะ 
(วิทยาลัย) /มหาวิทยาลัย หรือ
องคการอ่ืนในประเทศ 

จํานวน 41 60 33 18 15 
3.56 1.22 มาก 17 

รอยละ 24.55 35.93 19.76 10.78 8.98 

7.4  มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับคณะ 
(วิทยาลัย) /มหาวิทยาลัย หรือ
องคการอ่ืนในตางประเทศ 

จํานวน 31 49 40 20 27 

3.22 1.33 
ปาน
กลาง 

32 
รอยละ 18.56 29.34 23.95 11.98 16.17 

7.5  มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับคณะ 
(วิทยาลัย) /มหาวิทยาลัย หรือ
องคการอ่ืนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

จํานวน 33 46 42 28 18 

3.29 1.26 
ปาน
กลาง 

29 

รอยละ 19.76 27.54 25.15 16.77 10.78 

7.6  มีการใชประโยชนจากเครือขาย จํานวน 32 51 43 20 20 
3.33 1.26 

ปาน
กลาง 

28 
รอยละ 19.28 30.72 25.90 12.05 12.05 
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1. ดานการเรียนการสอน 

1.1  มีการสงเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

4.22 3.62 4.00 4.22 3.17 4.00 4.71 3.94 3.578** แตกตางกัน 

1.2  มีการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองนักศึกษา ศิษยเกาที่มี
ผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

3.96 3.74 3.82 3.97 3.00 3.90 4.38 3.80 2.435* แตกตางกัน 

1.3  มีการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองคณาจารยที่มีผลงาน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

3.78 3.44 3.88 4.08 2.67 3.60 4.25 3.69 4.574*** แตกตางกัน 

1.4  มีระบบกลไกในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
TQF 

4.04 3.67 4.00 4.38 3.06 4.40 4.63 3.98 4.902*** แตกตางกัน 

1.5  มีการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

4.00 3.36 4.06 4.22 2.88 4.00 4.75 3.85 6.435*** แตกตางกัน 

1.6  มีการประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย 

4.17 3.97 4.33 4.42 3.29 4.00 4.88 4.16 3.877** แตกตางกัน 

1.7  มีการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคิด 

3.83 3.28 4.03 3.97 2.88 3.60 4.75 3.73 4.889*** แตกตางกัน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11  (ตอ) 
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คณะแตละดาน 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
 

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

 

คณ
ะว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

คณ
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีอ

ุตส
าห

กร
รม

 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีก

าร
เก

ษต
ร 

วิท
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มก
าร

จัด
กา

ร 

ภา
พ

รว
ม 

F-test 

ผล
กา

รเ
ปรี

ยบ
เที

ยบ
 

2. ดานการวิจัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอก 

3.87 3.33 3.91 3.76 2.94 3.80 4.50 3.67 2.872* แตกตางกัน 

2.2  มีจํานวนอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

3.70 3.08 3.61 3.49 3.11 3.70 4.50 3.48 3.083** แตกตางกัน 

2.3  มีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

3.74 3.03 3.67 3.62 3.28 3.60 4.38 3.51 2.617* แตกตางกัน 

2.4  มีการใหนักศึกษารวม
ทํางานวิจัยกับอาจารย 

3.39 2.77 3.48 3.51 2.56 3.70 4.00 3.27 3.779** แตกตางกัน 

3. ดานการบริการวิชาการ 

3.1  มีการจัดแหลงเรียนรู
สําหรับชุมชน เชน หองสมุด 
ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยภาษา 

3.65 3.18 3.67 3.68 2.50 3.30 4.25 3.46 3.350** แตกตางกัน 

3.2  มีงบประมาณสนับสนุน
การบริการวิชาการของคณะ/
วิทยาลัย 

3.91 3.38 3.97 3.89 2.78 3.60 4.25 3.69 3.394** แตกตางกัน 

3.3  มีโครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

3.74 3.36 3.85 3.92 2.67 3.60 4.00 3.62 3.370** แตกตางกัน 

3.4  มีรายไดที่เกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการของ
คณะ/วิทยาลัย 

3.57 3.13 3.45 3.03 2.28 3.20 4.25 3.23 3.239** แตกตางกัน 

3.5  มีหลักสูตรฝกอบรม                
ที่สอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงานภายนอก              
และชุมชน 

3.91 3.28 3.67 3.51 2.67 3.90 4.38 3.54 3.262** แตกตางกัน 
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4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

4.1  มีการจัดแหลงเรียนรูดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ/
วิทยาลัย 

3.78 3.18 3.55 3.43 2.72 3.30 4.38 3.42 2.940** แตกตางกัน 

4.2  มีการจัดกิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

4.26 3.38 3.67 3.76 2.72 4.10 4.50 3.68 5.210*** แตกตางกัน 

4.3  มีการสราง และพัฒนา   
องคความรูในงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.00 3.31 3.64 3.44 2.50 3.80 4.38 3.51 3.906** แตกตางกัน 

4.4  มีเครือขายความรวมมือ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 

3.91 3.21 3.64 3.33 2.56 3.60 4.13 3.43 3.215** แตกตางกัน 

5.  ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5.1  มีการพัฒนาและฝกอบรม
ครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน 

4.22 3.31 4.00 3.86 2.83 4.20 4.63 3.77 5.849*** แตกตางกัน 

5.2  มีการพัฒนาคณาจารย
ภายในคณะ/วิทยาลัยใหมี
ความสามารถในการจัดการ 
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน                
เปนสําคัญ 

3.87 3.36 4.06 3.81 2.78 4.20 4.50 3.73 4.903*** แตกตางกัน 

5.3  มีระบบสงเสริมและยก
ยองเชิดชูเกียรติคณาจารย
ผูสอนและบุคลากรดีเดนของ
คณะ/วิทยาลัย 

3.48 3.08 3.79 3.86 2.39 3.80 4.63 3.51 5.733*** แตกตางกัน 
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6. ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  

6.1 มีโครงการ/กิจกรรม หรือ
งานวิจัยที่สงเสริมสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจาก                 
แนวพระราชดําริ 

3.96 3.36 4.00 3.73 2.78 4.20 4.38 3.69 4.597*** แตกตางกัน 

6.2มีรายวิชาที่มีสาระ
สอดคลองกับแนวทางการสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชดําริ 

4.00 3.69 3.97 3.73 2.78 4.00 4.50 3.77 3.738** แตกตางกัน 

6.3 มีแนวทางจากโครงการ
อันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน และการ
บริหารคณะ/วิทยาลัย 

3.96 3.49 3.91 3.73 2.78 4.20 4.38 3.71 4.153** แตกตางกัน 

7. การสรางเครือขายความรวมมือ 

7.1มีการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางคณะ (วิทยาลัย) กับ
ศิษยเกา 

3.68 3.24 3.94 3.34 2.56 3.60 4.25 3.46 3.729** แตกตางกัน 

7.2 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ 
(วิทยาลัย) กับชุมชน 

3.77 3.45 3.94 3.46 2.61 3.70 4.38 3.56 3.481** แตกตางกัน 

7.3 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ (วิทยาลัย) 
กับคณะ (วิทยาลัย) /
มหาวิทยาลัย หรือองคการอ่ืน 
ในประเทศ 

3.73 3.39 3.88 3.60 2.56 3.80 4.38 3.56 3.595** แตกตางกัน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11  (ตอ) 
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7.4 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ (วิทยาลัย) 
กับคณะ (วิทยาลัย) /
มหาวิทยาลัย หรือองคการอ่ืน
ในตางประเทศ 

3.50 3.08 3.63 3.09 2.28 3.00 4.25 3.22 3.496** แตกตางกัน 

7.5 มีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะ (วิทยาลัย) 
กับคณะ (วิทยาลัย) /
มหาวิทยาลัย หรือองคการอ่ืน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.50 3.11 3.72 3.17 2.22 3.40 4.38 3.29 4.700*** แตกตางกัน 

7.6  มีการใชประโยชนจาก
เครือขาย 

3.77 3.11 3.68 3.14 2.56 3.30 4.25 3.33 3.369** แตกตางกัน 

ภาพรวมผลงาน 3.83 3.32 3.79 3.74 2.56 3.75 4.38 3.58 5.182*** แตกตางกัน 

ระดับความการประเมิน มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

 

 
   หมายเหตุ :   

 *  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 **   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 ***  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
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ผลการประเมินการบริหารจัดการของคณบด ีจากแบบสอบถาม 
 

************* 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 12  จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมการปฏิบัติงาน 

กลุมการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

สายสอน 171 70.95 

สายสนับสนุน 65 26.97 

ไมระบ ุ 5 2.08 

รวม 241 100.00 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 13  จํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานทีส่ังกัด 

หนวยงานท่ีสังกัด จํานวน รอยละ 

คณะครุศาสตร 31 12.86 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 46 19.09 

คณะวิทยาการจัดการ 43 17.84 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 57 23.65 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 11.62 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 6.64 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15 6.22 

ไมระบ ุ 5 2.08 

รวม 241 100.00 
 
 

เกณฑคาเฉลี่ยการประเมิน    
1.00 - 1.79   ความหมาย  ตํ่าที่สุด 1.80 - 2.59  ความหมาย ตํ่า  
2.60 - 3.39   ความหมาย ปานกลาง  3.40 - 4.19  ความหมาย มาก   
4.20 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
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ตารางภาคผนวกท่ี 14  จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย  และ S.D. ของการบรหิารจัดการของคณบดีในแตละดาน 

ขอความ 
ระดับการบริหารจัดการ 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. ดานภาวะผูนําของคณบด ี

1.1  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ 

จํานวน 89 88 36 14 14 
3.93 1.13 มาก 9 

รอยละ 36.93 36.51 14.94 5.81 5.81 

1.2  มีสามารถบริหารความ
ขัดแยงภายในองคกร 

จํานวน 59 85 53 20 24 
3.56 1.23 มาก 30 

รอยละ 24.48 35.27 21.99 8.30 9.96 

1.3  มีความสามารถสรางและ
พัฒนาทีมงาน 

จํานวน 76 79 48 19 19 
3.72 1.21 มาก 25 

รอยละ 31.54 32.78 19.92 7.88 7.88 

1.4  มีการติดตามผลและนิเทศ
การปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา 

จํานวน 68 92 46 20 15 
3.74 1.14 มาก 24 

รอยละ 28.22 38.17 19.09 8.30 6.22 

1.5  มีการใหขอมูลเก่ียวกับการ
บริหารจัดการอยางโปรงใส 

จํานวน 84 83 38 19 17 
3.82 1.20 มาก 17 

รอยละ 34.85 34.44 15.77 7.88 7.05 

1.6  มีมอบหมายภาระหนาที่ และ
กําหนดวัตถุประสงคและเวลา
ของงานไดชัดเจนพรอมแจง
ความคาดหวังใหผูปฏิบัต ิ                
ไดทราบ 

จํานวน 83 90 41 13 14 

3.89 1.12 มาก 13 

รอยละ 34.44 37.34 17.01 5.39 5.81 

1.7 มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน
โดย มีการวางแผนและ
ดําเนินการตามแผนโดยใช   
กลยุทธตางๆ 

จํานวน 82 79 41 21 18 

3.77 1.22 มาก 22 
รอยละ 34.02 32.78 17.01 8.71 7.47 

1.8  มีสามารถสรางแรงจูงใจให
บุคลากรสนับสนุนและ
รวมมือในการทํางาน 

จํานวน 80 68 48 18 27 
3.65 1.31 มาก 29 

รอยละ 33.20 28.22 19.92 7.47 11.20 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
     

  

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอกับงานหรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย 

จํานวน 68 91 50 22 10 
3.77 1.09 มาก 22 

รอยละ 28.22 37.76 20.75 9.13 4.15 

2.2  มีการบริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนด 

จํานวน 86 85 40 21 9 
3.90 1.10 มาก 12 

รอยละ 35.68 35.27 16.60 8.71 3.73 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 14  (ตอ) 

ขอความ 
ระดับการบริหารจัดการ คา 

เฉล่ีย 
S.D. 

ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ที่สุด 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ (ตอ) 

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ 

จํานวน 82 76 43 27 13 
3.78 1.19 มาก 21 

รอยละ 34.02 31.54 17.84 11.20 5.39 

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมในการเสนอโครงการและ
การจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 97 78 37 14 15 
3.95 1.16 มาก 8 

รอยละ 40.25 32.37 15.35 5.81 6.22 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนงาน/           
โครงการอยางตอเน่ือง 

จํานวน 74 93 40 18 16 
3.79 1.15 มาก 19 

รอยละ 30.71 38.59 16.60 7.47 6.64 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสู
การพัฒนาอยางชัดเจน 

จํานวน 69 87 41 28 16 
3.68 1.19 มาก 26 

รอยละ 28.63 36.10 17.01 11.62 6.64 

2.7  ในภาพรวมคณบดี บริหาร
งบประมาณเปนไปตามแผน 
/โครงการและวัตถุประสงค
ของโครงการ 

จํานวน 83 86 43 14 15 

3.86 1.14 มาก 15 
รอยละ 34.44 35.68 17.84 5.81 6.22 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน 

3.1  มีการจัดส่ิงจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดาน
สถานที่ เครื่องมือ  และวัสดุ
อุปกรณ 

จํานวน 76 89 47 18 11 
3.83 1.09 มาก 16 

รอยละ 31.54 36.93 19.50 7.47 4.56 

3.2  มีการมีการส่ือสารสองทาง
ทั่วถึงทั้งองคกร 

จํานวน 69 81 51 26 14 
3.68 1.17 มาก 26 

รอยละ 28.63 33.61 21.16 10.79 5.81 

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาตามความ
ตองการหรือตามศักยภาพ 

จํานวน 94 80 40 10 17 
3.93 1.17 มาก 9 

รอยละ 39.00 33.20 16.60 4.15 7.05 

3.4  มีการมอบหมายภาระงาน 
และการพิจารณาให
ผลตอบแทนดวยความ
ยุติธรรม 

จํานวน 83 80 39 22 17 

3.79 1.21 มาก 19 
รอยละ 34.44 33.20 16.18 9.13 7.05 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานที่
โปรงใสและตรวจสอบได 

จํานวน 85 83 33 23 17 
3.81 1.22 มาก 18 

รอยละ 35.27 34.44 13.69 9.54 7.05 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 14  (ตอ) 

ขอความ 
ระดับการบริหารจัดการ 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ที่สุด 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน (ตอ) 

3.6 มีการบริหารความเส่ียงใน
การปฏิบัติงาน 

จํานวน 67 82 53 24 15 
3.67 1.16 มาก 28 

รอยละ 27.80 34.02 21.99 9.96 6.22 

3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จํานวน 126 66 31 10 8 
4.21 1.04 

มาก
ที่สุด 

1 
รอยละ 52.28 27.39 12.86 4.15 3.32 

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

4.1  มีการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของ
ทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 114 76 31 14 6 

4.15 1.02 มาก 3 

รอยละ 47.30 31.54 12.86 5.81 2.49 

4.2  มีการควบคุม  ดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ  สถานที่และ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการ 
และของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 107 79 29 19 7 

4.08 1.07 มาก 5 

รอยละ 44.40 32.78 12.03 7.88 2.90 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

       และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน  รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 113 74 37 14 3 

4.16 0.97 มาก 2 

รอยละ 46.89 30.71 15.35 5.81 1.24 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ  

      และมารยาทแหงวิชาชีพของ
บุคลากรใน 

      มหาวิทยาลัย 

จํานวน 110 73 36 13 9 

4.09 1.07 มาก 4 

รอยละ 45.64 30.29 14.94 5.39 3.73 

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของสภา
วิชาการ  สภาคณาจารย 
และขาราชการ รวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา 

จํานวน 107 73 38 17 6 

4.07 1.05 มาก 6 

รอยละ 44.40 30.29 15.77 7.05 2.49 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 14  (ตอ) 

ขอความ 
ระดับการบริหารจัดการ 

คา 
เฉล่ีย 

S.D. 
ความ 
หมาย 

ลําดับ สูง 
ที่สุด 

สูง 
ปาน 
กลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ที่สุด 

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี 

5.1  คณะมีความเจริญกาวหนา
ไปตามเปาหมาย และ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 94 75 40 14 18 
3.88 1.21 มาก 14 

รอยละ 39.00 31.12 16.60 5.81 7.47 

5.2  ทานมีความพอใจตอการ
บริหารจัดการของคณบดี 

จํานวน 99 72 38 16 16 
3.92 1.20 มาก 11 

รอยละ 41.08 29.88 15.77 6.64 6.64 

5.3  ทานมีความสุขที่ได
ปฏิบัติงานในคณะ 

จํานวน 115 60 38 12 16 
4.02 1.20 มาก 7 

รอยละ 47.72 24.90 15.77 4.98 6.64 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 15  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบรหิารการจัดการของคณบดี 
จําแนกตามสายงาน 

ผลการประเมินการบริหารจัดการของคณบดี 
สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนนุ 
t-test 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

1. ดานภาวะผูนําของคณบด ี

1.1  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
และตัดสินใจ 

3.77 4.28 -3.118** แตกตางกัน 

1.2  มีความสามารถบริหารความขัดแยงภายในองคกร 3.40 3.88 -2.687** แตกตางกัน 

1.3  มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน 3.52 4.17 -3.773*** แตกตางกัน 

1.4  มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา 

3.54 4.17 -3.872*** แตกตางกัน 

1.5  มีการใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการอยาง
โปรงใส 

3.62 4.28 -3.872*** แตกตางกัน 

1.6  มีการมอบหมายภาระหนาที่ และกําหนด
วัตถุประสงคและเวลาของงานไดชัดเจนพรอมแจง
ความคาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 

3.70 4.32 -3.926*** แตกตางกัน 

1.7  มีวิสัยทัศนในการบริหารงานโดย มีการวางแผน
และดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ 

3.56 4.25 -3.968*** แตกตางกัน 

1.8  มีสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและ
รวมมือในการทํางาน 

3.45 4.08 -3.344*** แตกตางกัน 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

3.57 4.20 -4.095*** แตกตางกัน 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กําหนด 

3.73 4.29 -3.592*** แตกตางกัน 

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.56 4.26 -4.231*** แตกตางกัน 

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการและการจัดสรรงบประมาณ 

3.78 4.31 -3.141** แตกตางกัน 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/
โครงการอยางตอเน่ือง 

3.59 4.25 -4.017*** แตกตางกัน 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน 3.47 4.15 -4.035*** แตกตางกัน 

2.7  ในภาพรวมคณบดี บริหารงบประมาณเปนไปตาม
แผน /โครงการและวัตถุประสงคของโครงการ 

3.68 4.26 -3.549*** แตกตางกัน 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน 

3.1  มีการจัดส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้ง
ดานสถานที่  เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ 

3.66 4.22 -3.561*** แตกตางกัน 

3.2  มีการส่ือสารสองทางทั่วถึงทั้งองคกร 3.51 4.05 -3.192** แตกตางกัน 

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตาม
ความตองการหรือตามศักยภาพ 

3.77 4.26 -2.926** แตกตางกัน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 15  (ตอ)  

ผลการประเมินการบริหารจัดการของคณบดี 
สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนนุ 
t-test 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

3.4  มีการมอบหมายภาระงานและการพิจารณาให
ผลตอบแทนดวยความยุติธรรม 

3.64 4.11 -2.694** แตกตางกัน 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานที่โปรงใสและ             
ตรวจสอบได 

3.63 4.22 -3.402*** แตกตางกัน 

3.6  มีการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 3.47 4.11 -3.849*** แตกตางกัน 

3.7  มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.07 4.54 -3.139** แตกตางกัน 

4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

4.1  มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย 

4.03 4.43 -2.728** แตกตางกัน 

4.2  มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานที่
และทรัพยสินของคณะเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ประกาศและขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย 

3.93 4.42 -3.168** แตกตางกัน 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ 

4.01 4.51 -3.574*** แตกตางกัน 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาท
แหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.93 4.45 -3.354*** แตกตางกัน 

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
วิชาการ  สภาคณาจารย และขาราชการรวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา 

3.92 4.42 -3.297** แตกตางกัน 

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี 

5.1  คณะมีความเจริญกาวหนาไปตาม เปาหมาย และ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

3.71 4.28 -3.298** แตกตางกัน 

5.2  ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบดี 3.72 4.38 -3.917*** แตกตางกัน 

5.3  ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในคณะ 3.86 4.38 -3.043** แตกตางกัน 

ภาพรวม 3.69 4.26 -3.877*** แตกตางกัน 

ระดับการประเมิน มาก มากที่สุด 
  

 
หมายเหตุ : 
 * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 ** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 *** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 16  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประเมินการบริหารการจัดการของคณบดีจําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัด 

การประเมินการบริหารจัดการ                 
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1. ดานภาวะผูนําของคณบด ี

1.1  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ 

3.97 3.57 4.23 4.19 3.14 4.00 4.20 3.93 4.614*** แตกตางกัน 

1.2  มีความสามารถบริหารความ
ขัดแยงภายในองคกร 

3.45 3.24 3.95 3.72 2.61 4.00 3.93 3.56 5.391*** แตกตางกัน 

1.3  มีความสามารถสรางและพัฒนา
ทีมงาน 

3.55 3.22 4.26 3.98 2.93 4.19 3.73 3.72 6.416*** แตกตางกัน 

1.4  มีการติดตามผลและนิเทศการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

3.65 3.39 4.23 3.91 3.04 4.00 3.60 3.74 4.634*** แตกตางกัน 

1.5  มีการใหขอมูลเก่ียวกับการ
บริหารจัดการอยางโปรงใส 

3.87 3.39 4.14 4.12 3.11 4.06 3.73 3.82 4.183** แตกตางกัน 

1.6  มีการมอบหมายภาระหนาที่ และ
กําหนดวัตถุประสงคและเวลา
ของงานไดชัดเจนพรอมแจงความ
คาดหวังใหผูปฏิบัติไดทราบ 

3.77 3.61 4.33 4.02 3.25 4.25 3.80 3.89 3.815** แตกตางกัน 

1.7  มีวิสัยทัศนในการบริหารงานโดย 
มีการวางแผนและดําเนินการตาม
แผนโดยใชกลยุทธตางๆ 

3.68 3.33 4.40 3.91 2.93 4.19 3.80 3.77 6.331*** แตกตางกัน 

1.8  มีสามารถสรางแรงจูงใจให
บุคลากรสนับสนุนและรวมมือใน
การทํางาน 

3.48 3.22 4.26 3.89 2.64 3.94 3.80 3.65 6.442*** แตกตางกัน 

2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ
กับงานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 

3.87 3.33 4.12 3.96 3.11 3.75 4.07 3.77 4.674*** แตกตางกัน 

2.2  มีการบริหารงบประมาณเปนไป
ตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด 

3.90 3.46 4.30 4.07 3.29 4.25 4.00 3.90 4.557*** แตกตางกัน 

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.74 3.30 4.23 3.88 3.14 4.19 3.93 3.78 4.375*** แตกตางกัน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 16  (ตอ)  

การประเมินการบริหารจัดการของ
คณบด ี
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2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ (ตอ) 

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการเสนอโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณ 

4.06 3.65 4.16 4.25 3.18 4.00 3.93 3.95 3.664** แตกตางกัน 

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
อยางตอเน่ือง 

3.77 3.35 4.28 4.00 3.07 4.13 3.67 3.79 5.293*** แตกตางกัน 

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูการ
พัฒนาอยางชัดเจน 

3.65 3.28 4.14 3.95 2.86 3.94 3.60 3.68 5.249*** แตกตางกัน 

2.7  ในภาพรวมคณบดี บริหาร
งบประมาณเปนไปตามแผน /
โครงการและวัตถุประสงคของ
โครงการ 

3.84 3.43 4.37 4.05 3.14 4.19 3.73 3.86 5.390*** แตกตางกัน 

3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน 

3.1  มีการจัดส่ิงจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอทั้งดาน
สถานที่ เครื่องมือ และวัสดุ
อุปกรณ 

3.61 3.63 4.40 3.96 3.18 3.56 4.00 3.83 4.798*** แตกตางกัน 

3.2  มีการส่ือสารสองทางทั่วถึงทั้ง
องคกร 

3.45 3.43 4.14 3.91 3.04 3.75 3.53 3.68 3.743** แตกตางกัน 

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาตามความตองการหรือ
ตามศักยภาพ 

3.90 3.74 4.21 4.23 2.89 4.31 3.80 3.93 5.879*** แตกตางกัน 

3.4  มีการมอบหมายภาระงานและ
การพิจารณาใหผลตอบแทนดวย
ความยุติธรรม 

3.61 3.63 4.07 4.11 2.93 4.00 3.67 3.79 3.989** แตกตางกัน 

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานที่
โปรงใสและตรวจสอบได 

3.74 3.37 4.12 4.16 3.11 4.13 3.73 3.81 4.330*** แตกตางกัน 

3.6  มีการบริหารความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน 

3.65 3.24 4.07 3.86 2.86 4.13 3.87 3.67 5.458*** แตกตางกัน 

3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.23 3.80 4.51 4.53 3.39 4.50 4.40 4.21 6.612*** แตกตางกัน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 16  (ตอ)  

การประเมินการบริหารจัดการของ
คณบด ี
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4. การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
4.1  มีการบริหารกิจการของคณะ

เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

4.13 3.83 4.44 4.32 3.54 4.69 4.13 4.15 4.356*** แตกตางกัน 

4.2  มีการควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ  สถานที่และ
ทรัพยสินของคณะเปนไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ  ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย 

4.03 3.65 4.44 4.18 3.61 4.56 4.20 4.08 3.856** แตกตางกัน 

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ 

4.03 3.74 4.49 4.37 3.54 4.81 4.27 4.16 6.749*** แตกตางกัน 

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ และมารยาทแหง
วิชาชีพของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.10 3.65 4.40 4.39 3.14 4.63 4.33 4.09 8.182*** แตกตางกัน 

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ  สภา
คณาจารย และขาราชการรวมทั้ง
สงเสริมกิจการนักศึกษา 

3.97 3.74 4.35 4.32 3.32 4.56 4.20 4.07 5.288*** แตกตางกัน 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตารางภาคผนวกท่ี 16  (ตอ)  

การประเมินการบริหารจัดการของ
คณบด ี

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
 

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

ฯ 

คณ
ะว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร 

คณ
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

ฯ 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีอ

ุตส
าห

กร
รม

 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีก

าร
เก

ษต
ร 

วิท
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มก
าร

จัด
กา

ร 

ภา
พ

รว
ม 

F-test 

ผล
กา

รเ
ปรี

ยบ
เที

ยบ
 

5. ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี 

5.1  คณะมีความเจริญกาวหนาไปตาม 
เปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

3.81 3.43 4.40 4.11 3.00 4.19 4.13 3.88 6.151*** แตกตางกัน 

5.2  ทานมีความพอใจตอการบริหาร
จัดการของคณบดี 

3.94 3.50 4.30 4.19 3.11 4.19 4.00 3.92 4.869*** แตกตางกัน 

5.3  ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานใน
คณะ 

4.00 3.67 4.33 4.30 3.36 4.19 4.00 4.02 3.236** แตกตางกัน 

ภาพรวม 3.52 3.49 4.27 4.09 3.11 4.18 3.93 3.87 5.880*** แตกตางกัน 

ระดับการประเมิน มาก มาก 
มาก
ที่สุด 

มาก มาก มาก มาก มาก 
  

 
หมายเหตุ : 

  * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 *** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                            

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แบบสอบถามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงขอใหทานตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจรงิเพื่อใหไดขอมลูอันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอไป 

 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง 

 
หนวยงานที่ทานสังกัด  □ 1. คณะครุศาสตร  □ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ 

 □ 3. คณะวิทยาการจัดการ  □ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ 
 □ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม □ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 □ 7. บัณฑิตวิทยาลัย □ 8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 □ 9. ศูนยกทม. และศูนยสระแกว □ 10. อื่น ๆ ระบุ.......................... 

 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

และทําเครื่องหมาย   ลงใน □ ตามสภาพทีเ่ปนจรงิในการดําเนินการ โดยมีเกณฑดังน้ี 
5  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  มากทีสุ่ด 
4  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  มาก 
3  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  นอย 
1  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  นอยที่สุด 
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1. ดานการเรียนการสอน 
 

การเรียนการสอน 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต               

ท่ีพึงประสงค 
     

1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศษิยเกา ท่ีมีผลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

     

1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง คณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

     

1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF      
1.5 มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย      
1.7 มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด      

 
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 
 

การวจิัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
2.1  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก      
2.2  มีจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบัน 
     

2.3  มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค      
2.4  มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย      

 
3. ดานการบริการวิชาการ 
 

การบริการวิชาการ 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
3.1  มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร                

ศูนยภาษา 
     

3.2  มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั      
3.3  มีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย      
3.4  มีรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย      
3.5  มีหลักสูตรฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการของหนวยงานภายนอก 

และชุมชน 
     

 



377 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                               

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
4.1  มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลยั      
4.2  มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม      
4.3  มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม      
4.4  มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน      

 
5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
5.1  มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาภายนอก

มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
     

5.2  มีการพัฒนาคณาจารยภายในมหาวิทยาลยัใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

     

5.3  มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชเูกียรติคณาจารยผูสอนและบุคลากรดีเดน
ของมหาวิทยาลัย 

     

 
6. ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ
 

การสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
6.1  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยท่ีสงเสริมสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
     

6.2  มีรายวิชาท่ีมีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชดําริ 

     

6.3  มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมาใช             
ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย 
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7. การสรางเครือขายความรวมมือ 
 

การสรางเครือขายความรวมมือ 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
7.1  มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลยักับ          

ศิษยเกา 
     

7.2  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน      
7.3  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลยั 

และองคการอ่ืนในประเทศ 
     

7.4  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลยั 
และองคการอ่ืนในตางประเทศ 

     

7.5  มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลยักับองคการอ่ืน              
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

     

7.6  มีการใชประโยชนจากเครือขาย      
 

 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบรหิารอยางหน่ึงสําหรบัองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เน่ืองจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบรหิาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมสีวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย             
ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอมหาวิทยาลัย และทัศนคติ มุมมอง
ของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีกับมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยง และสะทอนใหเห็นผลสําเร็จของงาน 
ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาสที่ควรไดรับการพัฒนา
ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ต้ังไว 

 
 

ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 

 
ศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  สินลารัตน ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  การพานิช กรรมการ 
ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ กรรมการ 
ดร.ผดุงชัย  ภูพัฒน กรรมการ 
ดร.สุพจน  ทรายแกว เลขานุการ 
ดร.สุภณิดา พัฒธร ผูชวยเลขานุการ 
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แบบสอบถามเร่ืองการบริหารจัดการของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) 

 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการของอธิการบดี จึงขอให

ทานตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจริงเพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป 

 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการของอธิการบดี 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง 
1. การปฏิบัติงานในสังกัด □ 1. สายสอน  □ 2. สายสนับสนุน 
2. หนวยงานที่ทานสงักัด  □ 1. คณะครุศาสตร  □ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ 
 □ 3. คณะวิทยาการจัดการ  □ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ 
 □ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม □ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 □ 7. บัณฑิตวิทยาลัย  □ 8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 □ 9. โรงเรียนสาธิต □ 10. สํานักงานอธิการบดี 
 □ 11. สํานักสงเสรมิวิชาการฯ □ 12. สถาบันวิจัยและพฒันา 
 □ 13. สํานักวิทยบริการ □ 14. สํานักสงเสริมการเรียนรูฯ 

 □ 15. ศูนยกทม. และศูนยสระแกว □ 16. อื่น ๆ ..................................... 
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการของอธิการบดี 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการประเมินการบรหิารจัดการของอธิการบดี 

 และทําเครือ่งหมาย  ลงใน □ ตามสภาพที่เปนจริงในการดําเนินการ โดยมีเกณฑดังน้ี 
5  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  มากทีสุ่ด 
4  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  มาก 
3  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  นอย 
1  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  นอยที่สุด 
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1. ดานภาวะผูนํา 
 

ภาวะผูนําของอธกิารบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ      

1.2 มีความสามารถบริหารความขดัแยงภายในองคกร      

1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน      

1.4 มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบตัิงานของผูใตบงัคบับัญชา      

1.5 มีการใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส      

1.6 มีการมอบหมายภาระหนาท่ี และกําหนดวัตถุประสงคและเวลาของงาน          
ไดชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏบิัติไดทราบ 

     

1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ      

1.8 มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือในการทํางาน      

 
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
 

การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของอธิการบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

2.1  มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย      

2.2  มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบตัิงานท่ีกําหนด      

2.3  มีการใชงบประมาณไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ      

2.4  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ      

2.5  มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล แผนงาน/โครงการอยางตอเน่ือง      

2.6  มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน      

2.7  ในภาพรวมอธิการบด ีบริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ     
และวัตถปุระสงคของโครงการ 

     

 
3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
 

การบริหารงานในหนวยงานของอธกิารบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

3.1  มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏบิัตงิานใหเพียงพอท้ังดานสถานท่ี เคร่ืองมือ
และวัสดุอุปกรณ 

     

3.2  มีการสื่อสารสองทางท่ัวถึงท้ังองคกร      

3.3  มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ      

3.4  มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวยความยุติธรรม      

3.5  มีการจัดระบบบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได      

3.6  มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏบิัตงิาน      

3.7  มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา      
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4. การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

4.1  มีการบริหารกิจการของมหาวิทยาลยัเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลยั 

     

4.2  มีการควบคุม ดแูลบคุลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคบั             
ของทางราชการและของมหาวิทยาลยั 

     

4.3  มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยั และปฏิบตัติามนโยบายและแผนงาน
รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

     

4.4  มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยั 

     

4.5  มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย
และขาราชการ รวมท้ังสงเสริมกิจการนักศึกษา 

     

 
5. ภาพรวม 
 

ภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

5.1  มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

     

5.2  ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของอธิการบด ี      

5.3  ทานมีความสุขท่ีไดปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลยั      

 
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบรหิารอยางหน่ึงสําหรบัองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เน่ืองจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมสีวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย             
ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอมหาวิทยาลัย และทัศนคติ มุมมอง
ของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีกับมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยง และสะทอนใหเห็นผลสําเร็จของงาน 
ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาสที่ควรไดรับการพัฒนา
ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ต้ังไว 

 
 

ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 

 
ศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  สินลารัตน ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  การพานิช กรรมการ 
ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ กรรมการ 
ดร.ผดุงชัย  ภูพฒัน กรรมการ 
ดร.สุพจน  ทรายแกว เลขานุการ 
ดร.สุภณิดา พัฒธร ผูชวยเลขานุการ 
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แบบสอบถามประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย จึงขอใหทานตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจรงิเพื่อใหไดขอมลูอันเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอไป 

 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง 

 
หนวยงานที่ทานสังกัด  □ 1. คณะครุศาสตร    □ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ 

□ 3. คณะวิทยาการจัดการ   □ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ 
□ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  □ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
□ 7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในการประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย  

และทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามสภาพที่เปนจริงในการดําเนินการ โดยมีเกณฑดังน้ี 
5  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  มากทีสุ่ด 
4  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  มาก 
3  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  นอย 
1  หมายถึง   ทานเห็นวามกีารดําเนินการในระดับ  นอยที่สุด 
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1. ดานการเรียนการสอน 
 

การเรียนการสอน 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
1.1 มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต             

ท่ีพึงประสงค 
     

1.2 มีการประกาศเกียรติคุณยกยอง นักศึกษา ศษิยเกาท่ีมีผลงานดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

     

1.3 มีการประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

     

1.4 มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร TQF      
1.5 มีการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
1.6 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย      
1.7 มีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด      

 
2. ดานการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 
 

การวจิัยส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
2.1 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก      
2.2 มีจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบัน 
     

2.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค      
2.4 มีการใหนักศึกษารวมทํางานวิจัยกับอาจารย      

 
3. ดานการบริการวิชาการ 

 
การบริการวิชาการ 

ระดับการดําเนินการ 
5 4 3 2 1 

3.1 มีการจัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน เชน หองสมุด ศูนยวิทยาศาสตร                
ศูนยภาษา 

     

3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ      
3.3 มีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย      
3.4 มีรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการของคณะ/วิทยาลยั      
3.5 มีหลักสูตรฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการของหนวยงานภายนอก 

และชุมชน 
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4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
4.1 มีการจัดแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในคณะ/วิทยาลัย      
4.2 มีการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม      
4.3 มีการสราง และพัฒนาองคความรูในงานศิลปวัฒนธรรม      
4.4 มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน      

 
5. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
5.1 มีการพัฒนาและฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ภายนอก

มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
     

5.2 มีการพัฒนาคณาจารยภายในคณะ/วิทยาลัยใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

5.3 มีระบบสงเสริมและยกยองเชิดชเูกียรติคณาจารยผูสอนและบุคลากรดีเดน
ของคณะ/วิทยาลยั 

     

 
6. ดานการสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ
 

การสืบสานโครงการอันเน่ืองมากจากแนวพระราชดําร ิ
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
6.1 มีโครงการ/กิจกรรม หรืองานวิจัยท่ีสงเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก             

แนวพระราชดําริ 
     

6.2 มีรายวิชาท่ีมีสาระสอดคลองกันแนวทางการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชดําริ 

     

6.3 มีการนําแนวทางจากโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริมาใชใน              
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารคณะ/วิทยาลัย 
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7. การสรางเครือขายความรวมมือ 
 

การสรางเครือขายความรวมมือ 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 
7.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะ (วิทยาลัย) 

 กับศิษยเกา 
     

7.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะ (วิทยาลยั) กับชุมชน      
7.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับคณะ(วิทยาลยั)  กับ  

คณะ(วิทยาลัย) / มหาวิทยาลยั หรือองคการอ่ืนในประเทศ 
     

7.4 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะ(วิทยาลัย)  กับ  
คณะ (วิทยาลัย) / มหาวิทยาลยั หรือองคการอ่ืนในตางประเทศ 

     

7.5 มีกิจกรรมและความรวมมือระหวางคณะกับคณะ(วิทยาลยั)  กับ 
 คณะ(วิทยาลัย) / มหาวิทยาลัย หรือองคการอ่ืนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

     

7.6 มีการใชประโยชนจากเครือขาย      

 
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบรหิารอยางหน่ึงสําหรบัองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เน่ืองจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                      
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของ          
ผูมีสวนไดเสยีทุกฝาย ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอคณะ/วิทยาลัย 
และทัศนคติ มุมมองของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีตอคณะ/วิทยาลัย  โดยการเช่ือมโยง และสะทอน          
ใหเห็นผลสําเรจ็ของงาน ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาส
ที่ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ต้ังไว 

 
 

ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 

 
ศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  สินลารัตน ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  การพานิช กรรมการ 
ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ กรรมการ 
ดร.ผดุงชัย  ภูพัฒน กรรมการ 
ดร.สุพจน  ทรายแกว เลขานุการ 
ดร.สุภณิดา พัฒธร ผูชวยเลขานุการ 
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391 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                               

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แบบสอบถามเร่ืองการบริหารจัดการของคณบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดี จึงขอใหทาน
ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนสภาพจริงเพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการของคณบดี 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามความเปนจริง 
 

1. การปฏิบัติงานในคณะ □ 1. สายวิชาการ  □ 2. สายสนับสนุน 
 
2. หนวยงานที่ทานสงักัด   □ 1. คณะครุศาสตร   □ 2. คณะมนุษยศาสตรฯ 

□ 3. คณะวิทยาการจัดการ  □ 4. คณะวิทยาศาสตรฯ 

□ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม □ 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
□ 7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการของคณบดี 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละดานในบริหารจัดการของคณบดี 

โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน □ ตามสภาพที่เปนจริงในการบรหิารจัดการโดยมีเกณฑดังน้ี 
5  หมายถึง  ทานเห็นวามีการบรหิารจัดการในระดับ  มากที่สุด 
4  หมายถึง  ทานเห็นวามีการบรหิารจัดการในระดับ  มาก 
3  หมายถึง  ทานเห็นวามีการบรหิารจัดการในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง  ทานเห็นวามีการบรหิารจัดการในระดับ  นอย 
1  หมายถึง  ทานเห็นวามีการบรหิารจัดการในระดับ  นอยที่สุด 
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1. ดานภาวะผูนํา 
 

ภาวะผูนําของคณบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

1.1 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ      
1.2 มีความสามารถบริหารความขดัแยงภายในองคกร      
1.3 มีความสามารถสรางและพัฒนาทีมงาน      
1.4 มีการติดตามผลและนิเทศการปฏิบตัิงานของผูใตบงัคบับัญชา      
1.5 มีการใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการอยางโปรงใส      
1.6 มีการมอบหมายภาระหนาท่ี และกําหนดวัตถุประสงคและเวลาของงานได

ชัดเจนพรอมแจงความคาดหวังใหผูปฏิบตัิไดทราบ 
     

1.7 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนโดยใชกลยุทธตางๆ      
1.8 มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนับสนุนและรวมมือในการ

ทํางาน 
     

 
2. ดานการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ 
 

การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณของคณบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

2.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับงานหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย      
2.2 มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบตัิงานท่ีกําหนด      
2.3 มีการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ      
2.4 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ      
2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการอยางตอเน่ือง      
2.6 มีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาอยางชัดเจน      
2.7 ในภาพรวมคณบด ีบริหารงบประมาณเปนไปตามแผน/โครงการ                

และวัตถปุระสงคของโครงการ 
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3. ดานการบริหารงานในหนวยงาน 
 

การบริหารงานในหนวยงานของคณบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

3.1 มีการจัดสิ่งจําเปนในการปฏบิัตงิานใหเพียงพอท้ังดานสถานท่ี เคร่ืองมือ
และวัสดุอุปกรณ 

     

3.2 มีการสื่อสารสองทางท่ัวถึงท้ังองคกร      
3.3 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการหรือตาม

ศักยภาพ 
     

3.4 มีการมอบหมายภาระงาน และการพิจารณาใหผลตอบแทนดวยความ
ยุติธรรม 

     

3.5 มีการจัดระบบบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได      
3.6 มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏบิัตงิาน      
3.7 มีการใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา      

 
4. การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

4.1 มีการบริหารกิจการของคณะเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลยั 

     

4.2 มีการควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสด ุสถานท่ีและทรัพยสินของคณะ
เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและขอบงัคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย 

     

4.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคณะ และปฏิบตัิตามนโยบายและแผนงานรวมท้ัง 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ 

     

4.4 มีการรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

     

4.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารยและขาราชการรวมท้ังสงเสริมกิจการนักศึกษา 

     

 
5. ภาพรวม 
 

ภาพรวมการบริหารจัดการของคณบดี 
ระดับการบริหารจัดการ 
5 4 3 2 1 

5.1 คณะมีความเจริญกาวหนาไปตามเปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลยั      
5.2 ทานมีความพอใจตอการบริหารจัดการของคณบด ี      
5.3 ทานมีความสุขท่ีไดปฏิบัตงิานในคณะ      
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ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เปนเครื่องมือทางการบรหิารอยางหน่ึงสําหรบัองคกรที่มี
สมรรถนะสูง เน่ืองจากผลการประเมินจะสะทอนภาพของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองคกรของทีมผูบริหาร บุคลากรภายใตแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                      
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ บังเกิดผลดีเชิงพัฒนา จึงจําเปนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของ          
ผูมีสวนไดเสยีทุกฝาย ทั้งในสวนของความคิดเห็น มุมมองจากบุคลากรภายในองคกรที่มีตอคณะ/วิทยาลัย 
และทัศนคติ มุมมองของบัณฑิต และบุคคลภายนอกที่มีตอคณะ/วิทยาลัย  โดยการเช่ือมโยง และสะทอน          
ใหเห็นผลสําเรจ็ของงาน ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินไดเปนคาความสําเร็จและโอกาส
ที่ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุภารกิจที่ต้ังไว 

 
 

ขอขอบคุณจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 

 
ศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  สินลารัตน ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  การพานิช กรรมการ 
ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ กรรมการ 
ดร.ผดุงชัย  ภูพัฒน กรรมการ 
ดร.สุพจน  ทรายแกว เลขานุการ 
ดร.สุภณิดา พัฒธร ผูชวยเลขานุการ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี                                               

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

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

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

0
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี              

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

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

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

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

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 




