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ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล และมาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที ่  42/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั และค าสั่งสภามหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 43/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ                             
พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงการจัดท าแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและเช่ือถือได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ต่อไป  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนท าให้การประเมินผลงานในครั้งนี้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบรุีวิทยาลงกรณ์  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบรุี 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.7- 8)  มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ อาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธ์ิวรสาสน์ โรงเรียน
ใช้ช่ือย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และ สีเขียว เป็นสีประจ าโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจ าวันประสูติของ
พระองค์ 

สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษา ทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดี
ตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและค าน าหน้าช่ือตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2513  เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
พ.ศ. 2515  ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่  ณ ที่ตั้ งปัจจุบัน คือ เลขที่  1 หมู่ที่  20                  

ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  มีพื้นที่  294 ไร่ 
3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อ านวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในขณะนั้น
ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธ์ิ   อุไรรัตน์) จึงได้
ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อม
ด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์  
ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิ รินธร และ
พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 1 แสนบาท  ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

พ.ศ. 2520  เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528  เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด้วย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศค าว่า ราชภัฏ คือ คนของ
พระราชา 

24 มกราคม พ.ศ. 2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผล
ให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

6 มีนาคม พ.ศ. 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่สถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วาง
พวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อา คารสมเด็จเจ้าฟ้า                   
วไลยอลงกรณ์ 

ปีการศึกษา 2542  เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2543  เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จ                   
พระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนช่ือเป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2547   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้
ประกาศ ในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบัน                          
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ยกฐานะเป็น   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  

ปีการศึกษา 2549  เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชารัฐประศาศนศาสตร์ 

 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อ
ที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 
20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 ปีการศึกษา 2556  เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และความร่วมมือกับ RVI สิงคโปร์ ในการจัดศูนย์การเรียน
แบบนานาชาติ เป็น Singapore Based จัดเป็น VRU – RVI International School ใช้สถานที่ของ
มหาวิทยาลัย ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสตูรภาษาอังกฤษ ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปิดสอน
หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
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1.  การแบ่งส่วนราชการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  มีส่วนราชการ
ต่างๆ ดังนี้ 
 
 1.1  หน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.1.1  คณะครุศาสตร์ 
  1.1.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1.1.3  คณะวิทยาการจัดการ 
  1.1.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1.1.5  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  1.1.6  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  1.1.7  ส านักงานอธิการบดี 
  1.1.8  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  1.1.9  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
  1.1.10  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.1.11  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  1.1.12  กองกลาง 
  1.1.13  กองนโยบายและแผน 
  1.1.14  กองพัฒนานักศึกษา 
  1.1.15  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 1.2  หน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
  1.2.1  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  1.2.2  ส านักศิลปวัฒนธรรม 
  1.2.3  ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
  1.2.4  ส านักสิทธิประโยชน์ 
  1.2.5  ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป 
  1.2.6  บัณฑิตวิทยาลัย 
  1.2.7  หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ 
  1.2.8  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
  1.2.9  โรงเรียนสาธิต 
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2.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
   ปรัชญา 

 วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถ่ินพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
 

   วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เป็นสถาบัน

อุดมศึกษาช้ันน าเพื่อพัฒนาท้องถ่ินในอุษาคเนย์ 
 
 พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีภาระหน้าที่ ใน

การปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เ ชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครู และส่ งเสริมวิทยฐานะครู   
  มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน                 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

 2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน  
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 
 4.  เรียนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินใหม้ี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  
 6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
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 8.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 เป้าประสงค์ 

 เป้าประสงค์ที่ 1  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ เป็นที่
ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

 เป้าประสงค์ที่ 2  การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และการ
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

 เป้าประสงค์ที่ 3  การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 เป้าประสงค์ที่ 4  เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  กลยุทธ์ 
 1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถ่ิน และ
ได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชาทั้งความรู้และกระบวนการ 

1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ส าคัญ 

1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน สถานประกอบการ
ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.4  พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ 

1.5  ส่งเสริมการศึกษาวิจัย จัดท าแผนการตลาดด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งระบุกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหาวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก 

1.6  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและ ระบบการบริหารจดัการของโรงเรียนสาธิต
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ 

2.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มจ านวนผลงานวิจัย  

2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ   
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2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ในการท าวิจัย
และสร้างนวัตกรรม  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีโอกาส
และสามารถท างานวิจัยร่วมกับชุมชน และสังคม เพื่อแก้ปัญหาท้องถ่ิน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ   

 กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการ การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตร โดยเน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า หน่วยงาน สถานประกอบการใน

ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนางานให้บริการวิชาการ 
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ 
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และของชาติ 
 กลยุทธ์ 
4.1 บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถ่ินและของชาติ เข้ากับการจัดการเรียนการสอน 

โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับบัณฑิต และบุคลากร หน่วยงานในท้องถ่ิน หรือในระดับชาติ และ
อาเซียน 

4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะ 
และวัฒนธรรม ของท้องถ่ิน และของชาติอย่างหลากหลาย 

4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ความส านึก และความภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบรหิารและการพัฒนาสถาบัน  
 กลยุทธ ์

5.1 ส่งเสรมิให้มกีารพฒันา การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ 
5.2 ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า รักองค์กร และมี

ความก้าวหน้าในสายงาน 
5.3 จัดท าผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพัฒนธมิตร ร่วมด าเนินการพฒันาธุรกจิบริหาร

จัดการสร้างผลประโยชนจ์ากที่ดิน 
5.4 ปรับปรุง พฒันาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรบัด้านการเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว และพฒันาประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการภายใน 
5.5 พัฒนา เสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการท างานที่เอื้ออ านวยต่อการเรียน

การสอนและการท างาน 
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบรหิารและพฒันามหาวิทยาลัยเป็นองค์การเรียนรู้และ

องค์การสมรรถนะสูง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 
 กลยุทธ์  

6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพฒันาหลักสูตร และการบรหิารหลักสูตร 
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ. 
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับ

นักศึกษา  กิจกรรมของนักศึกษา 
6.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
4.  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  และค่านิยมหลัก 

 อัตลักษณ์   
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 
 
 เอกลักษณ์ 
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ค่านิยมหลัก 
 V  :  Visionary  เป็นผู้รอบรู้ 
 A  :  Activeness  ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 L  :  Like and learn  สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 A  :  Adaptive  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
 Y  :  Yields  สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 A  :  Acceptance and Friendliness  เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
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สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีการก าหนดการประเมนิ
ออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสรา้งสรรค์ ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และด้านการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง สรุปผลการประเมินดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
1.  ด้านการเรียนการสอน 

 จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี               

56 หลักสูตร  ประกาศนียบัตร  1 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น  70 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่สอนเปน็ภาษาอังกฤษและหลกัสตูรนานาชาติ  จ านวน  4  หลักสตูร 

2. ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน 11  หลักสูตร เพื่อรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2558 คือปรับปรุง 4 หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ 7 หลักสูตร 

4.  ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามี   3 ด้านคือ  การจัดให้มีเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา  การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการพัฒนานักศึกษาจาก
การวิเคราะห์  มคอ. 3 

5. คณะได้ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน   เช่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุ
ศาสตร์และคณะอื่น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ 

6. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง  จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
แล้วแจ้งให้อาจารย์ทราบเป็นรายบุคคล 

7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาที่หลากหลาย   รวมทั้งจัดกิจกรรม
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนของนักศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. การรับนักศึกษา  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติช้ันปีที่  1 ในปีการศึกษา 

2557  ลดลงจากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ  4.11  ถึงแม้จะมีการพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาก็
ตาม  คณะและสาขาวิชาจะต้องให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาจะต้องด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
อย่างจริงจังในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีความเช่ือถือ ตั้งแต่ผู้เรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปี ที่  
4 - 5 มากกว่าจะไปสื่อสารในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาด้านภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน  ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาให้สามารถสอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยด าเนินการทดสอบ นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จ านวนร้อยละผู้สอบผ่านน้อยมาก (ระดับปริญญาตรีมีผู้สอบผ่าน ร้อยละ 83.80  ระดับ
บัณฑิตศึกษาสอบผ่านร้อยละ 45.22 ) 

3. ควรเร่งสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึน และพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ สถานะปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 23.73 และมีต าแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ 21.46 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2556 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง (ปี 2556 วุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 23.40 ต าแหน่งวิชาการร้อยละ 22.64) มหาวิทยาลัยควรก าหนดโครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นในการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก 

4. ควรสนับสนุนเครื่ องมือ  อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ  สถานที่ ส าหรับการ เรียนรู้ ใน                     
แต่ละสาขาวิชาและการจัดกิจกรรมให้ทันสมัยและเพียงพอ 
 
2.  ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย และ
ส่งเสริมให้คณาจารย์หาทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก   

2. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลได้ เป็น
จ านวนมาก คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของงบประมาณเงินทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี (17 ล้านบาท) คิดเป็น
เงิน 5 ล้านบาท  

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุน มีคณะกรรมการทุนวิจัย มีคลินิกวิจัย มีวารสารการวิจัย 
และมีการจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย  

4. มหาวิทยาลัยยอมรับการผลิตงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของอาจารย์ มีการจัดทุนวิจัย 
การจัดค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่การไปน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ  การยกย่องนักวิจัย
ดีเด่นและมีรางวัลมอบแก่นักวิจัย 

5. มหาวิทยาลัยมีการน าแนวคิดในการท าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการจัดตั้งหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านวิจัย  
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 ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้ภารกิจการวิจัยเพิ่มข้ึนจากงบประมาณประจ าปี ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณประจ าปี จากปัจจุบันจัดสรรให้คิดเป็นร้อยละ 1.2 (10 ล้านบาทจาก 
750 ล้านบาท คิดรวมงบประมาณจากสภาวิจัยแห่งชาติ) 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัดส่วนอาจารย์นักวิจัยใหม่เพิ่มข้ึน จากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
สัดส่วนอาจารย์ท างานวิจัยคิดเป็นร้อยละ 22 (อาจารย์ 72 จากจ านวน 325 คน) แต่จะเป็นช่ือนักวิจัย
บุคคลเดิม และนักวิจัยคนหนึ่งท าวิจัยซ้ าหลาย ๆ เรื่อง   

3. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างองค์ความรู้ทางศาสตร์ให้เพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความลึกซึ้ง โดยอาจก าหนดหัวข้อวิจัย (Research Theme) 
จ านวนหนึ่ง และส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาท างานวิจัยที่มีความลุ่มลึก และมีนัยต่อนโยบาย
สาธารณะ 

4. มหาวิทยาลัยควรน าผลการวิจัยขององค์การบริหารส่วนต าบลที่แต่ละคณะด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนมากมาสังเคราะห์ต่อยอดเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ
บริหารสว่นต าบลเฉพาะแห่ง ในแต่ละด้าน โดยใช้ความเช่ียวชาญของแต่ละคณะมาบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบเฉพาะด้าน/เรื่อง 

5. มหาวิทยาลัยควรแสวงหาวิธีการพัฒนางานวิจัยภายใต้เครือข่ายการวิจัยที่มีอยู่หลายระดับ 
เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรของวิทยาลัยไปวิจัยในโครงการวิจัยขนาดใหญ่และมีผลกระทบสงู อันจะเป็นการเพิม่
ให้บุคลากรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์วิจัยแบบชุดโครงการมากข้ึน  

6. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการสังเคราะห์ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์
ความรู้เป็นรายวิชาในหลักสูตร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
ในทางธุรกิจได้ 

7.  ควรจัดให้มีกิจกรรมการอบรมวิจัยโดยเชิญวิทยากรช้ันน าของไทย และต่างประเทศเพื่อ 
กระตุ้นความคิดและทักษะการวิจัย  

 
3. ด้านบริการวิชาการ 
 จุดเด่น  

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการ โดยกรอบการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557 นโยบายการถ่ายทอดเพิ่มความเข้มแข็งให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน มุ่งเน้นการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการบริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถ่ิน ในเชิงพื้นที่ และในประเด็นทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ
และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างธรรมภิบาล และกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง เอื้อต่อการเพิ่มรายได้
เงินทุนสนับสนุน 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือภายนอก ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลเมือง สถาน
พักฟื้นบางปู เคหะชุมชนคลองหลวง ชุมชนสวนพริกไทย ชุมชนมอญวัดศาลาแดง วัดศาลาแดง โครงการ
ช่างหัวมัน บริษัท หน่วยงานเอกชน โรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา สระบุรี อ่างทอง 
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พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สิงห์บุรี โรงเรียน ตชด.จังหวัดสระแก้ว และนอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้
ผ่านการขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการวิชาการบูรณาการสอนกับการ
วิจัย ให้แก่ชุมชน และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

3. มีโครงการบริการวิชาการที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญที่สร้าง
เสริมประโยชน์ให้สังคม เช่น  โครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนส าหรับผู้สูงอายุของคณะ
วิทยาการจัดการ โครงการรักษ์ชีวิตรักษ์หัวใจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

4. มีโครงการบริการวิชาการที่ให้กับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
โดยเฉพาะโครงการกับนักเรียนเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมในการที่นักเรียนสนใจเข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทาลัย เช่น โครงการการให้ความรู้ทักษะของการบรรเลงดนตรี โครงการ English is Fun โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน โครงการคิดได้สร้างเป็น เน้นจินตนาการ โครงการความสวยงามที่เท่า
เทียมในทัศนะของชาล์ส ดาร์วิน การจัดการภาครัฐในประเทศกลุ่มอาเซียน ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โครงการทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนก่อนสอบ  O-NET ครั้งที่ 2 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการปลุกพลัง สร้างยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ของคณะวิทยาการจัดการ 
และโครงการจัดท าฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี 
และชีววิทยา ของคณะครุศาสตร์ 

5. มีโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นว่าพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่พึ่งพาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนท าให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศอยู่ดี   
มีสุข เช่น  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน โครงการไอทีสู่ท้องถ่ิน โครงการบริการ
วิชาการกฎหมาย ICT สู่ชุมชน โครงการบริการวิชาการฝึกปฏิบัติการด้านอาหารและการจัดดอกไม้
เบื้องต้นแก่ชุมชนชีน้ าร้าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม microsoft office 2013 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla และโครงการบริการความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน เป็นต้น 

 คณะครุศาสตร์ โครงการครูเพื่อพ่อและพอเพียง  การผลิต น้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน  
เป็นต้น 

 คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  “ปลูกพลัง 
สร้างยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน”  โครงการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญ ปทุมธานี
โดยชุมชนมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาวิชาชีพทางการจัดการ(การประดิษฐ์และการท าของช าร่วย) โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างรายได้ในชุมชน และโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพการ
บัญชี เป็นต้น 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   โครงการอบรมวิชาชีพเซรามิกส์เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอบรมวิชาชีพเซรามิกส์เพื่อสนับสนุนกระบวนการการพฒันาออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง
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ขยายเสียงแบบง่ายในงานประชาสัมพันธ์ชุมชน โครงการอบรมเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการบริการวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องจักรกลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการอบรมการใช้โปรแกรม CUBASE โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสีน้ ามันคนเหมือน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อบรมเพลงพื้นบ้าน” 
โครงการ KSA ด้วย การอบรม และโครงการรู้ใช้ภาษาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการรักษาโรคเรื้อน
ให้กับสุนัขและแมว  โครงการอบรมและเพาะขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อบริการชุมชน  และโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ขนมอบจากดอกโสนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการบริการวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลากหลายของ
พรรณไม้ โดยการจัดท าธนาคารต้นไม้ที่ชุมชนต าบลสวนพริกไทย” เป็นต้น 

 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และการบริการวิชาการ โครงการอบรมชุมชนต้นแบบสวน
พริกไทย(เพาะเห็ด) โครงการอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย(เสียบยอดฯ) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ และโครงการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 

6. โครงการบริการวิชาการทั้งหมดได้รับการประเมินผลส าเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการแบบ 3 มิติ คือ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 91.02 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.89 (ซึ่งสูงจากรอบ
ประเมินปีท่ีผ่านมา ท่ีอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 89.06) และด้านการประเมินผลการน าไปใช้  ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันคิดเป็นร้อยละ 92.63 (ซึ่งสูงจากรอบประเมินปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 91.78) 

  
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะและหน่วยงานควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางด้านบริการวิชาการ และท า
แผนพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาในคณะ โดยคณะอาจจัดท าเป็นชุดโครงการและให้
แต่ละสาขาวิชาบูรณาการร่วมกันและ/หรือบูรณาระหว่างคณะ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ 
บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ นักเรียน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น ซึ่งท าให้การบริการวิชาการมีทิศทางพัฒนาเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาต่อไปและบรรลุ
เป้าหมาย ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

2. ควรมีโครงการการบริการวิชาการบูรณาการกับการสอน และการวิจัยให้เพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะบูรณาการกับการวิจัย 

3. คณะบางคณะมีจ านวนโครงการลดลงและบางสาขาวิชาต่างๆในคณะไม่ได้ร่วมบริการ
วิชาการ ควรมีการพัฒนาโครงการเพิ่มข้ึนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
และศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาในคณะ 

 

-12- 



4. ควรมีแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการในด้านการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
นักศึกษาลดลงและปัจจัยอื่น ซึ่งอาจจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆกับมหาวิทยาลัยซึ่งท าให้เกิดการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม 
และตอบสนองชุมชนให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน 
 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีส านักศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบและประสานการท างานกับคณะ  หน่วยงาน
อื่นในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  ช่ือของมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทุกคณะมีแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมร่วมกันของ
อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  และประชาชน  เช่น  โครงการวันส าคัญของชาติ  โครงการถนนข้าวแช่แห่
ไปเปิงซังกรานต์เมืองสามโคก   โครงการอบรมเพลงพื้นบ้าน  โครงการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
เครื่องปั้นดินเผาจากเตาฟืน  โครงการจัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรม : ขนมไทย  วิถีไทย เป็นต้น 

3.  มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   การวิจัยและ
บริการวิชาการจ านวน  22  โครงการ เช่น โครงการให้ความรู้ทักษะของการบรรเลงดนตรี โครงการศึกษา
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี  โครงการบัวหลวงร้อยรวงข้าว  สู่การประกวดอาหารว่าง
เมืองปทุม  โครงการแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ครั้งที่  3  เป็นต้น 

4.  ทุกคณะมีแผนพัฒนานักศึกษาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและด าเนินการตามแผนจากการ
วิเคราะห์ มคอ.3  เช่น  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมวัน
ส าคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  โครงการวันกตัญญูครูในดวงใจ  เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ส านักศิลปวัฒนธรรมควรร่วมมือกับคณะ หน่วยงานภายในและภายนอกจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี  เพื่อการสืบค้นและ
เผยแพร่ให้นักศึกษา  อาจารย์  บุคคลากร  ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 

2. มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและองค์กรอื่น
ภายในประเทศ เช่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กระทรวงวัฒนธรรม  และกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประเทศอื่น ๆ 

3. ควรให้คณะก าหนดโครงการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนการพัฒนานักศึกษาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน 
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5. ด้านการบริหารจัดการ  
 จุดเด่น 

1. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามหลักการกระจายอ านาจและวินัยทาง
การเงินการคลัง ภายใต้ 27 หน่วยงานภายใน อันประกอบด้วยคณะ ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย และโรงเรียน
สาธิต  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกออกตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  รายได้จากงบประมาณแผ่นดินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เท่ากับ 394 ล้านบาท รวมกับรายได้นอกงบประมาณมูลค่า 453 ล้านบาท รวม
เป็นรายได้เท่ากับ 847 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าประมาณการเล็กน้อย (875 ล้านบาท)  ในขณะที่มหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรวงเงินรายจ่ายเป็นมูลค่า 793 ล้านบาทโดยจ าแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
ได้รับการจัดสรรมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและพัฒนาสถาบัน 605 ล้านบาท รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

2. การบริหารและติดตามงบประมาณ ได้ด าเนินการตามหลักจัดท าระบบบัญชี 3 มิติ ได้จัดท า
รายงานรายได้-รายจ่าย และบัญชีงบดุลแสดงฐานะทรัพย์สิน หนี้สินและทุนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประจ า นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงิน และคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีการ
จัดประชุมเป็นครั้งคราว และการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
น ามาปรับปรุงและพัฒนา 

3. การประเมินผลการท างานของมหาวิทยาลัยและคณะ มีคณะกรรมการประเมินผล  ซึ่งจัดท า
การส ารวจข้อมูลและความคิดเห็นของหลายฝ่ายเป็นประจ าทุกปี คือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
รวมทั้งศิษย์เก่า การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามด้านการเงินและความเสี่ยง   

4. ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้น าข้อคิดเห็นและค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยฯ ไป
ปฏิบัติในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับระบบประเมินผลโดยภาพรวม 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบริหารการเงิน-งบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงความเสี่ยงหลายมิติ 
ด้านการบริหารของส านักสิทธิประโยชน์ ด้านความคิดริเริ่มในการสร้างเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศ
และกลุ่มอาเซียน สามารถมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการบริหารเงินทุน (เงินสะสม) เพื่อให้ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าในอดีต ความพยายามที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงาน การจัดกิจกรรมสัมมนา
ระหว่างประเทศ (ธันวาคม 2557) การปรับปรุงวิธีการรายงานการเงินของส านักสิทธิประโยชน์ (โดยแยกแยะ
ตามกิจกรรม เพื่อสะท้อนรายได้และรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม) 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยรวมเท่ากับ 638 ล้านบาท 
จากจ านวนที่ได้รับการจัดสรร 793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ซึ่งสะท้อนถึงความล่าช้าของการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานภายใน สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการปรับช่วงเวลาเปิดเทอม อัตราการเบิกจ่ายสูงที่สุด
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการทางวิชาการ ร้อยละ 96  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มีอัตราการเบิกจ่ายต่ าที่สุด ร้อยละ 72 หน่วยงานส่วนใหญ่มีอัตราการเบิกจ่ายสูง
กว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตามมี 7 หน่วยงานภายในที่อัตราการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 80 ได้แก่ ศูนย์
สระแก้ว กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ส านักศึกษาทั่วไป ส านักสิทธิประโยชน์ และ
ส านักมาตรฐานการจัดการศึกษา 
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2. หน่วยงานภายในขอเสนอการท ากิจกรรมจ านวน โครงการ และได้จัดท ากิจกรรมตามแผนที่
ก าหนด ประกอบด้วย 354 โครงการ ในจ านวนนี้ มี 20 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้
ด าเนินการ พร้อมกับข้อสังเกตว่าหากเป็นไปได้ควรจะท ากิจกรรมเชิงบูรณาการ 

3. ความเสี่ยงประการส าคัญของมหาวิทยาลยั คือ การที่จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรลีดลง 
ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดข้ึนกับสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่ง  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะ ได้น า
ข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณา โดยอาจจะให้ทุนการศึกษาจ านวนหนึ่ง (เช่นร้อยละ 10-20 ของจ านวน
นักศึกษา) ในจ านวนนี้อาจจัดสรรเป็นทุนให้นักศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เขมร พม่า เวียตนาม) 
ในร ูปการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ร้อยละ 50  โดยอาจจะเร่งรัดมาตรการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดรอบๆมหาวิทยาลัย หลักสูตรฝึกอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภาคกลางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะชดเชยรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลง 

4. ความเสี่ยงในระดับรองลงมาเกี่ยวกับการบริหารส านักสิทธิประโยชน์ จ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบบัญชีเพื่อติดตามประเมิน “ความคุ้มค่า” ของแต่ละกิจกรรม (เช่น โรงแรม ร้านอาหาร หอพัก ฯลฯ  
หมายเหตุ วิธีการรายงานข้อมูลในอดีตมิได้แสดงถึงต้นทุนของแต่ละกิจกรรม ค่าใช้จ่ายการจ้างบุคคลากร
รวมอยู่กับการบริหารกองกลาง ท าให้ไม่สามารถประเมนิว่ากิจกรรม A สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยฯเทา่ใด 
และมีค่าใช้จ่ายการด าเนินการและลงทุนเท่าใด การรายงานตัวเลขของส านักสิทธิประโยชน์ดูเสมือนว่า
รายได้สูงมาก (เกือบ 100 ล้านบาท) ซึ่งไม่ใช่ “รายได้ในความหมายที่แท้จริง” ตัวเลขที่รายงานสะท้อน
รายรับรวมหรือ gross revenue  ตัวเลขที่ควรจะรายงานคือ รายได้ (income) ซึ่งเท่ากับ รายรับรวม ลบ
ด้วย รายจ่ายจ าแนกตามกิจกรรม  คณะกรรมการการเงินได้เสนอแนะให้ท าวิจัยเชิงสถาบัน หมายถึง 
กรณีศึกษาตามกิจกรรม (เช่น การบริหารโรงแรม) รายงานควรจะแสดงกิจกรรมที่เกิดข้ึนในแต่ละเดือน
หรือไตรมาส อาทิเช่น จ านวนการใช้ห้องพัก ค่าวัสดุใช้สอย ค่าจ้างบุคลากร ตามกิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย 
ในข้อนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า พนักงานคนหนึ่ง สมมติเรียกว่า A ท างาน 2-3 กิจกรรม  ต้นทุนที่เกิดข้ึนถือเปน็ 
joint cost สามารถจะจ าแนกว่าให้น้ าหนักการท างานแต่ละกิจกรรมเป็นสัดส่วนเท่าใด)  อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากบุคลากรไม่เคยชินกับการวิจัย  อาจจ าเป็นต้องอบรมบุคคลกรสายสนับสนุนให้สามารถวิจัยและ
เขียนรายงานวิจัยได้ (ความยาว 5-10 หน้าก็พอเพียง) และขอให้อาจารย์ด้านการเงินช่วยออกแบบตัวช้ีวัด
ส าคัญ ๆ บางตัว เช่น อัตราการเข้าพักเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน  

5. ความเสี่ยงที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินในบริเวณจังหวัดสระแก้ว ซึ่งอาจจะถูก
จังหวัดเรียกคืนหากมหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  ในการรักษาพื้นที่อาจจะทบทวนนโยบาย
วิทยาเขต หมายถึง มีการเรียนการสอนในพื้นที่สระแก้ว ก าหนดให้มีคณาจารย์ประจ า (ตามกติกาของ 
สกอ.) ส าหรับที่ดินแปลงใหม่ (80 ไร่โดยประมาณ) ข้างมหาวิทยาลัยฯ และยังมีคดีความฟ้องร้องเนื่องจาก
มีการครอบครองของเอกชนบางราย ควรเร่งรัดเพื่อพัฒนาพื้นที่ ออกแบบการสร้างอาคารหรือใช้ที่ดินใน
ลักษณะการร่วมทุนกับภาคเอกชน หรืออีกนัยหนึ่งให้เช่าที่ดินท าธุรกิจบางส่วน การจัดท าผังการใช้พื้นที่ ฯลฯ  
ฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยน่าจะน าประเด็นนี้ไปรายงานและขอรับฟังความคิดเห็นกับสภามหาวิทยาลัย 

6. ฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ยังอยู่ในระดับต่ าหรือน้อยเกินไป ซึ่งเข้าใจว่ามีข้อจ ากัดหลาย
ประการอาทิเช่น คณาจารย์ไม่มีเวลา ภาระการสอนมาก ประสบการณ์การวิจัยน้อย ไม่สามารถหาแหลง่
เงินทุนภายนอก ฯลฯ  จึงควรจัดกิจกรรมการอบรมด้านการวิจัยให้คณาจารย์  เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่
น่าสนใจและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึน  การก าหนด“หัวข้อวิจัย” (Research Theme) ที่เหมาะสม
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กับบริบทของมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง โดยระดมความเห็นจากผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย
จากภายนอก เพื่อขยายวงเงินวิจัยต่อรายได้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2)  
 
6.  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมี “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ท าหน้าที่หลักในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 

2. มหา วิทยาลัยมีกิ จกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา จ านวนมาก                            
(43 โครงการ)  

3. ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แยกกันชัดเจน ระหว่าง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยกับในโรงเรียน/สถานศึกษาที่อยู่ในเขตบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยควรมี “ศูนย์/หน่วยงาน/กองพัฒนาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย” ข้ึนใน
กองการบริหารงานบุคคลท าหน้าที่ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ร่วมกัน
ระหว่างกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับคณะต้นสังกัด  ตั้งแต่การรับเข้า การอบรม การพัฒนา 
การตอบแทน การประเมินและจูงใจ แทนส านักส่งเสริมวิชาการฯ ที่มุ่งด้านการพัฒนาเฉพาะด้าน     

3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” ของ
คณะครุศาสตร์เป็นผู้ก าหนดแผนแม่บทหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคณะวิชาต่างๆ เข้ามาสนับสนุนภารกิจให้ครอบคลุมครบถ้วนและสมบูรณ์  

4. มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นักศึกษาศิษย์เก่าและนักศึกษา
ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนา   

5. มหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์ของงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบ 
ตั้งแต่การส ารวจความต้องการ การจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรม การประเมินผล การน าผลไปใช้พัฒนา
งานและการประเมนิความก้าวหน้าของการพัฒนา  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในแต่ละปีของแผนให้ชัดเจน และเกิดผลลัพธ์ของการพัฒนาในรูปของนักเรียนต้นแบบ ครูต้นแบบ 
ห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียน และมีแผนการพัฒนาครูร่วมกันอย่างมีทิศทาง มิใช่ต่างคณะต่างท า 

6. มหาวิทยาลัยควรสังเคราะห์ผลการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภายนอก
ประจ าทุกปี เพื่อให้ได้วิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ สื่อการเรียนใหม่ เอกสารคู่มือใหม่ เพื่อน าไปใช้
ขยายผลในโรงเรียนอื่นๆให้กว้างขวางและน ากลับมาใช้พัฒนานักศึกษาครูของมหาวิทยาลัย  
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7.  ด้านการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ 
 จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยตระหนัก ถึงการสืบสานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวถวายเป็นพระราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    
โดยจัดงบประมาณปี พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ในการด าเนินโครงการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และได้รับการอนุมัติจากสภารวม 25 โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 1,387,140 บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ 
บุคลากร กลุ่มเกษตรกร และประชาชน รวมทั้งสิ้น 1,271 คน เพื่อให้รู้จักการแก้ปญัหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ซึ่งมากกว่าปีท่ีประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี 18 
โครงการ งบประมาณ 454,006 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 975 คน)   

2. มีการจัดรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สอดคล้องกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ  จ านวน 6 รายวิชา                          
1) วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อสร้างจิตส านึก 
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปลูกฝั่งความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ 
2) วิชาการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 3) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผน่ดิน 
4) วิชาปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ในสาขาวิชาอื่นๆในระดับปริญญาตรี 5) วิชาการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ระดับปริญญาโทและ 6) วิชาสัมมนาการจัดนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับปริญญาเอก 

3. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 1 ศูนย์ ซึ่งมีสถานีย่อย 9 สถานี ได้แก่  
สถานีน้ าหมักชีวภาพ สถานีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สถานีธนาคารต้นไม้ สถานีแปรรูปสมุนไพร สถานีเห็ด 
สถานีดิน สถานีปุ๋ย สถานีขยะและแก๊สชีวภาพ และสถานีไบโอดีเซล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
ให้กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. มีโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นภูมิธรรมน าสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจนกับชุมชนท้องถิ่นผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรต้นแบบความพอเพียง 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนพริกไทย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดธรรมนาวา  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)  โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแก้วเกสรของ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถ่ิน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตในยุค AEC โครงการการจัดอบรม
สัมมาชีพและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน เพื่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยนวัตกรรม-
การจัดการ โครงการส่งเสริมผลติภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ              คณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องจักรกลตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น 

5. โครงการมีการประเมินผลส าเร็จ แบบ 3 มิติ ประเมินด้านความรู้ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
96.02 (ซึ่งมากกว่าปีท่ีประเมินในปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 95.43)  ด้านความพึงพอใจ และด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ ผลการด าเนินงานผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในด้านกระบวนการ 
และด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.28 ด้านการประเมินผลการน าไปใช้ 
ทุกโครงการตามแนวพระราชด าริมีการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 91.92 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 คณะและหน่วยงานควรเพิ่มโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชด าริที่ผู้เข้าร่วมโครงก ารได้
น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง นอกจากการศึกษาดูงาน โดยเป็นโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 
8.  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 จุดเด่น 

1.  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจ  
โดยได้มีการก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

2.  จัดให้มีโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันของรฐัและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในหลักสูตรต่าง ๆ  เช่น  สถาบันการบินพลเรือน  ในหลักสูตรการบริหาร
จัดการการบิน  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  เป็นต้น   

3.  มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยได้ท าบันทึกข้อตกลง
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย กับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
หลายโครงการ 

4.  บางคณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  โดยเฉพาะความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
นอกจากเป็นจุดเด่นของคณะแล้ว ยังท าให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงทางด้านนี้ตามไปด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่น
ติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงาน ถือเป็นแบบอย่างที่ดี  รับประโยชน์รวมกันทั้ง 3 ฝ่าย ฝ่ายนักศึกษา ฝ่าย
มหาวิทยาลัย  และฝ่ายผู้ประกอบการ   

5.  มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ในระยะเวลา  5  ปี  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ในการพัฒนา
นักศึกษา ให้มีอัตลักษณ์ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเข้าสู่ประชาอาเซียน  รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนาครู  เพื่อสร้างครูมืออาชีพ  
รองรับประชาคมอาเซียน 

6.  มีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผล
การด าเนินงานในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ  โดยประยุกต์ใช้แนวคิด  
เครื่องมือและเทคนิคในการติดตามประเมินผล  ในรูปแบบของ  Balanced Scorecard   
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 ข้อเสนอแนะ 
1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  เพื่อเพิ่มผลงานวิจัย  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

2.  สนับสนุนให้คณะต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบัณฑิต  หน่วยงานในท้องถ่ิน  
หน่วยงานในระดับชาติและหน่วยงานในอาเซียน  จัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน  และระดับชาติ   

3.  ทักษะสื่อสารด้านภาษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์  และความสามารถทางนวัตกรรม 
 
9.  ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 จุดเด่น 

1.  มีการน าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงมาด าเนินการอยู่แล้ว  ซึ่ง
เป็นนโยบายตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะพัฒนาเรื่องการควบคุมภายใน  และการ
บริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต   

2.  หลายคณะในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

3.  ได้มีการปฏิบัติตามแผนการควบคุมดูแล  และการติดตามผลซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้  ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้การปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรบัและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงข้อก าหนด้านจริยธรรมที่ก าหนดโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.  ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดีเป็นพื้นฐานส าคัญของการควบคุม
เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
 3.  โครงสร้างการควบคุมภายในต้องได้รับการสอบทาน  และปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
 4.  ผู้บริหารต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  เพราะการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีในมหาวิทยาลัยได้ตลอดไป  ทั้งนี้การก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมหรือก าหนดระบบการควบคุมภายในข้ึนอยู่กับระดับความเสี่ยง  และผลการประเมินความเสี่ ยง  
และความคุ้มค่าด้วย 
 5.  แจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้ทุกคนทราบโดยผ่านสายการบังคับบัญชา  
แผนงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 6.  จัดให้มีการติดตามประเมินผลทั้งที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  และการบริหารความ
เสี่ยงในมหาวิทยาลัย  แล้วรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบปฏิบัติเป็นประจ าโดย
เคร่งครัดต่อไป    
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ผลการประเมินการบริหารจัดการของอธิการบดีจากแบบสอบถาม 
จากการส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อการบริหารจัดการของอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
จ านวน 358 คน และมีผู้ตอบความคิดเห็นส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 238 คน แบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจ านวนแบบสอบถามที่ส่งออกไปสอบถาม และผลการส ารวจความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการของอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
3.73  และมีคะแนนไม่แตกต่างมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
(คะแนนเฉลี่ย 3.77)  

 
ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม 
 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ด้วยการส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร
สายวิชาการจ านวน 185 คน และมีผู้ตอบความคิดเห็นส่งแบบสอบถามกลับมาจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.22 ของจ านวนแบบสอบถามที่ส่งออกไปสอบถาม ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.77 และมีคะแนนไม่แตกต่าง
มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คะแนนเฉลี่ย 3.76)  

 
ตอนที่ 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณะและวิทยาลัย 

1.  การวิเคราะห์การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
1.1  จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 

 จุดเด่น 

1. คณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานต่างๆ 
3. มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคม

อาเซียน เช่น หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และ
ภาษาจีน เป็นต้น 

4. คณาจารย์และนักศึกษาของคณะได้รับรางวัล เช่น รางวัลทีมเยาวชนดีเด่น ค่ายเยาวชนรู้งาน
สืบสานพระราชด าริ (PDPB CAMP) โครงการน้ าชีวภาพเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

5. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีร้อยละ
ของอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งสูงข้ึน 

6. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. บุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้รับรางวัลทุกปี 
8. มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในคณะ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ การ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
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9. อาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย 
 10.  อาจารย์ที่บรรจุใหม่ทุกคนของคณะจะมีพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การปฏิบัติงาน และระบบการบริหารงานเพื่อการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความส าเร็จของงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับอาจารย์และบคุลากร เพื่อเตรียมความพรอ้มเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 2.  ควรมีห้อง Micro Teaching และห้องแสดงสื่อการเรียนการสอน 
 3.  ควรมีการปรบัปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม 
 4.  การศึกษาดูงานหรือการท าแผนยุทธศาสตร์ ควรอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ได้ไปท างาน
ร่วมกัน เพื่อได้มกีารรับรู้และให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติงานด้วยดี 

 
1.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจ านวน             
39 คน หรือร้อยละ 65.96 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.81) ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) ด้านการบริหารงานใน
หน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.92)  

 
1.3  การประเมินผลงานคณะครุศาสตร์ 

จากการตอบแบบสอบถามบคุลากรสายวิชาการในคณะจ านวน 31 คน หรือร้อยละ 65.96  ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยด้าน             
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.17) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ                    
งานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
3.80) คะแนนเฉลี่ยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.90) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.91) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89)  คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.57) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.81)  
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2.  การวิเคราะห์การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2.1  จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 

 จุดเด่น 
1. ด้านจัดการเรียนการสอนคณะจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา 

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เห็นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา คณะเน้น
การจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีคู่กับภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจ
ศึกษา จากการวิเคราะห์ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนเน้นทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับ  4.49  และ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับ 4.47 

2. ด้านการวิจัย  คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 2 เรื่อง และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จ านวน 4 เรื่อง 

3. ด้านบริการวิชาการ คณะให้บริการวิชาการทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 4 โครงการ และน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 3 โครงการ 

4. ด้านการบริหารจัดการ คณะได้กระจายอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับรองคณบดีและ
ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับอาจารย์และบุคลากรของคณะ คณะได้พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม
ให้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัย สามารถสื่อสารในคณะ และองค์กรภายนอกตลอดจน
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าให้นักศึกษา และบุคลากรติดต่อสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

คณะมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกร้อยละ 37.5 ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 56.25 

คณะได้ประสานกับมหาวิทยาลัยในการปรับสถานที่ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทาง
เกษตรกรรมและสัตวบาลเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการสร้างอาคารใหม่คณะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
แก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งน าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทบทวนหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียนหรือผู้เรียนน้อย เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มี
ลักษณะเด่น และเป็นที่ต้องการศึกษาของชุมชน และสังคมให้มากขึ้น  

2. ควรพิจารณาเพิ่มโครงการบริการวิชาการที่หารายได้ 
3. ควรวางแผนประชาสัมพันธ์ และหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชน 

เพื่อขยายโอกาสรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
4. คณะควรเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้

เพิ่มข้ึนหรือสามารถสอบผ่านร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นักศึกษาสามารถสอบผ่านร้อยละ 75 
 

 2.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจ านวน              

14 คน หรือร้อยละ 50 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                 
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.61)             
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ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17) ด้าน
การบริหารงานในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.26) ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.83) 
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.98)  

 
2.3  การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจ านวน 8 คน หรือร้อยละ 50 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียน
การสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.33) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.42) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.35) 
คะแนนเฉลี่ยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.95 ) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.88)  คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.53) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.33) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.54) 

 
3.  การวิเคราะห์การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3.1  จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
 จุดเด่น 

1. คณบดีมีประสบการณ์ในการบริหารงานคณะมายาวนาน (พ.ศ. 2546 - 2548 และ               
พ.ศ. 2550 - 2557)  

2. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนมาก(16คนจากจ านวนเต็ม 33 คน) แต่ยังมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกค่อนข้างน้อย (6 คน จากจ านวนเต็ม 33 คน)  

3. คณะมีหลักสูตรที่ทันสมัยและปรับปรุงอยู่เสมอ หลักสูตรทั้งหมดสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มข้ึน (3 หลักสูตร) นักศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึน สัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์มีความเหมาะสม (ประมาณ 1 ต่อ 20) งบประมาณเพิ่มข้ึนจากปีก่อนอย่างมาก (ร้อยละ 75) 

4. คณะมีการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะแก่นักศึกษาโดยให้มีการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและในสถานประกอบการ
และการสัมมนาและโครงการวิจัยส่วนบุคคล นักศึกษามีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี (สอบผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75) บัณฑิตมีงานท าในระดับสูง (ร้อยละ 72) นักศึกษาและศิษย์เก่ามีผลงานได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก (6 คน) ความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ72)  

5. อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ตามที่                
คณะจัด (1 โครงการ) และการวิจัย งบประมาณวิจัย 1,453,400 บาท มีบทความวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 27 ผลงาน และน าไปใช้ประโยชน์ 1 ผลงาน 

6. คณะจัดโครงการบริการวิชาการแก่ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา บุคลากรในสถาน
ประกอบการและประชาชนทั่วไป จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 162,431 บาท มีอาจารย์จัดโครงการ
บริการวิชาการ ร้อยละ 24 (16 คนจากจ านวนเต็ม 33 คน)  
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7. คณะมีการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นตามนโยบายมหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ใช้หลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ น าหลักการบริหาร
องค์กรสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคณะให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

8. คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6,258,464 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน (ร้อยละ 58) มีระดับ
ความส าเร็จในการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก (ระหว่าง ร้อยละ 72 -100) มี
ความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในระดับมาก (ระหว่าง ร้อยละ 71-100) คณะมีผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี (ระหว่าง ค่าเฉลี่ย 4.11-5.00 หรือร้อยละ 83)   

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรก าหนดแผนงานโครงการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 ปีและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับประเทศ น าคณะสู่สากล”   

2. คณะควรก าหนดเอกลักษณ์และเอกลักษณ์ขององค์กร เพื่อวางต าแหน่งของคณะให้โดดเด่นและ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน โดยก าหนดอัตลักษณ์ข้ึนเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต และ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ การวิจัยและการบริการทางวิชาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่ก าหนดไว้  

3. คณะมีอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการและอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สามารถเตรียมการ
เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทได้  

4. คณะควรมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์และแผนการพัฒนางานวิจัยที่เด่นชัด เพื่อให้การ
พัฒนาอาจารย์และการพัฒนางานวิจัยมีทิศทางและตรงตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  “เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี
ระดับประเทศ”      

5. คณะควรส่งเสริมให้มีการเขียนบทความทางวิชาการ จัดท าวารสารทางวิชาการ การแต่งและ
เรียบเรียงเอกสารต าราของอาจารย์ เพื่อสร้างความเช่ียวชาญและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 

6. คณะควรแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐ สถานประกอบการ หน่วยงาน
องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษาในประเทศและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ “น าคณะสู่สากล”  

7. คณะควรมีการวางแผนการพัฒนาให้บรรจุและพัฒนาอาจารย์ เอกสารต ารา ห้องฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพและสถานที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วนและสมบูรณ์ของการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร 

8. คณะและการด าเนินงานของคณบดีควรมีการปรับปรุง ส่งเสริมพัฒนาในการด าเนินงาน
โครงการในยุทธศาสตร์และองค์ประกอบที่ได้คะแนนประเมินต่ าเป็นพิเศษ คือยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผล
งานวิจัยของคณะให้เกิดผลส าเร็จเพิ่มข้ึน และการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     

 
3.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจ านวน                 
20 คน หรือร้อยละ 41.48 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี  5 ด้าน 
ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.32) ด้านการบริหารงาน
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ในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.16)  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.34) 
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17)   

 
3.3  การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจ านวน 12 คน หรือร้อยละ 41.38 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน  มีรายละเอียดดังนี้  คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียน
การสอนระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.93) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
2.75) คะแนนเฉลี่ยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.93) คะแนนเฉลี่ยด้าน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.72) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.81) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.60) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.73) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 2.82) 

 
4.  การวิเคราะห์การด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 4.1  จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
 จุดเด่น 

1. ด้านจัดการเรียนการสอน  คณะจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย  มีหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี   14  หลักสูตรมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ  อาจารย์ในคณะได้ส่ง  มคอ.3 และ มคอ.5 ที่คณะก่อนการเรียนการสอน  จากการวิเคราะห์  มคอ.
3  ของรายวิชาที่เปิดสอนให้ความส าคัญกับทักษะทางปัญญา  การเรียนการสอนมีการบรรยายและการ
ปฏิบัติจริงควบคู่กัน  มีการฝึกปฏิบัติ  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษา  มีผลการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับ  4.34  และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับ  4.27 อัตลักษณ์นักศึกษาคือ  บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถ่ิน  คณะได้ก าหนด
แนวทางและแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์   กล่าวคือจัดกิจกรรม
วิชาการ  กีฬานันทนาการ  การส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2. ด้านบริการวิชาการ คณะมีแผนให้บริการวิชาการที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 22 โครงการ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  เป็นเงิน  452,865.51  บาท  ได้ด าเนิน
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยจ านวน  12  โครงการ  มีการหารายได้จาก
การบริการวิชาการจ านวน  4  โครงการ 

3. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม จัด
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 13 โครงการ มีการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัยและ
บริการวิชาการกับศิลปวัฒนธรรมจ านวน  8  โครงการ 

4. ด้านการบริหารจัดการ คณบดีมีทีมงานที่เข้มแข็งและบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ท าให้การบริหารงานของคณะมีความสามัคคีและก้าวหน้าได้เร็วคณะได้ด าเนินการ
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ตามมติสภามหาวิทยาลัยและจากข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เช่น  การพัฒนาหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  เร่งพัฒนา
อาจารย์ให้มีวุฒิสูงข้ึน  โครงการบริการวิชาการที่หารายได้เพิ่มข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนหรืออาจจะสอนบาง

รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับอุดมศึกษาในปี   2557  มีอาจารย์ระดับ

ปริญญาเอกร้อยละ 16.17 และต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 15.51  ซึ่งคณะอาจจะท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นในการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ 

3. ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการที่หารายได้เพิ่มข้ึน 
4. คณะต้องเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้จ านวน

นักศึกษาสอบผ่านเพิ่มข้ึนกระทั่งสอบผ่านทั้งหมด  ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 
78.90 

5. การพัฒนานัก ศึกษาโดยยึดอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์เป็น                     
การพัฒนาที่ถูกต้องคณะควรก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละกิจกรรมที่เป็นผลเกิดกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่ตัวช้ีวัดด้าน
ความพึงพอใจเท่านั้น 

 
4.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจ านวน                 
34 คน หรือร้อยละ 44.26 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                         
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.37) ด้านการ
บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34) ด้านการ
บริหารงานในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.46) 
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35)  

 
4.3  การประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจ านวน 27 คน หรือร้อยละ 44.26 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ คะแนนเฉลี่ยด้าน              
การเรียนการสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ                   
งานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
4.05) คะแนนเฉลี่ยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.14) คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.33) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.27) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่าย
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ความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.40) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19) 

 
5.  การวิเคราะห์การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

5.1  จุดเด่นและข้อเสนอแนะ  
 จุดเด่น 
 1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก

หลักสูตร ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร  เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง โดยมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ  และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร      
 2.  ด้านการวิจัย  คณะมีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  จ านวน 10 เรื่อง  
 3.  ด้านบริการวิชาการ  คณะให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน 9  
โครงการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จ านวน 270,000 บาท   และน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
จ านวน  5 โครงการ 
 4.  ด้านการบริหารจัดการ   
      4.1  มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง โดย
ก าหนดเป็นนโยบายของคณะ  ให้บุคลากรทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 40 
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี   
      4.2  มีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เพื่อจัดหารายได้   
 5.  ด้านการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน คณะมีการเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้ด้าน
ประชาคมอาเซียน และพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และมีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน  
2.  ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงข้ึน โดยสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อ 
3.  ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้เพียงพอกับ

นักศึกษาทุกสาขาวิชา 
 

5.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจ านวน                   

31 คน หรือร้อยละ 43.14 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี                
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) ด้านการ
บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.44) ด้านการ
บริหารงานในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.41) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.55) 
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.46)  
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5.3  การประเมินผลงานคณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจ านวน 22 คน หรือร้อยละ 43.14 ของ

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนการสอน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.65) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.61) คะแนนเฉลี่ย
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50) คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.88) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.76) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
3.97) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย3.74) 

 
6.  การวิเคราะห์การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.1  จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
 จุดเด่น 

1. คณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และ
โอกาสน าไปสู่กลยุทธ์ที่มุ่งความส าเร็จได้ชัดเจน 

2. คณบดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานสู่ผลส าเร็จมีจิตอาสา และเป็นผู้น าในการบริหารให้บุคลากร
ในหน่วยงานภายในและภายนอกมาร่วมมือกันท างานเพื่อเป้าหมายขององค์กร 

3. มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามสายงาน และสนับสนุนให้
อาจารย์มีศักยภาพสูงข้ึน จากการให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการท าผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย 

4. บุคลากรของคณะให้ความร่วมมือดีมาก มีกลไกในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย
และจากผู้บริหารทุกระดับสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 

5. มีการจัดค่ายท าผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการให้รางวัลและบทลงโทษ 
6. มีการเชิญอดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโสมาเป็นวิทยากร อาจารย์สอนที่ เป็นต้นแบบ

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมจากคณบดี  ประธานสาขาวิชา และอาจารย์

อาวุโสของคณะ ที่ร่วมกันเลือกมาเป็นกรรมการ ซึ่งได้รับการยอมรับ และผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี   
สู่การปฏิบัติ ท าให้เกิดการประเมินองค์กรในภาพดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

8. มีการประชุมท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
9. นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบและร่วมท ากิจกรรมของคณะและของมหาวิทยาลัยโดย     

พร้อมเพรียงเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
 10.  มีการจัดประชุมอาจารย์ทุกภาคการศึกษา โดยมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในแนวทางพัฒนา 
 11.  มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 12.  มีการจัดตารางอบรม การท าวิจัย และคลินิกวิจัยท าให้เกิดผลงานและผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับภูมิทัศน์บรรยากาศห้องเรียนให้น่าสนใจให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนโดย

มีการออกแบบ ซึ่งอาจเป็นจุดเด่นน าร่องของคณะต่าง ๆ 
2. คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยที่สามารถผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าย่ิงทางภูมิปัญญาควร

ให้มีผู้ด าเนินงานร่วมกัน เช่นในด้าน ฝ่ายการตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ หรืออืน่ๆ 
เป็นต้น โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานตลาดภายนอก โดยก าหนด
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีข้อบังคับหรือระเบียบ ประกาศรองรับ ในการจัดระบบกระบวนการ
ผลิตและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก  
 

6.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจ านวน                      

67 คน หรือร้อยละ 63.63 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน                     
ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.63) ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.61) ด้านการบริหารงาน
ในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สดุ (คะแนนเฉลี่ย 4.67) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.69) ภาพรวมได้คะแนน
เฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.72)  

 
6.3  การประเมินผลงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากการตอบแบบสอบถามบคุลากรสายวิชาการในคณะจ านวน 42 คน หรือร้อยละ 63.63  ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยด้าน               
การเรียนการสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.22) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.08) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
4.07) คะแนนเฉลี่ยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.95) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.16) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.03) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.15) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) 

 
7.  การวิเคราะห์การด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

7.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
 จุดเด่น 

1. วิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในที่มีรูปแบบองค์กรและการด าเนินงานที่โดดเด่นและแตกต่างจาก
คณะ ทั้งในด้านการบริหารงานและงบประมาณ   

2. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์จ านวนมาก
(ศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คนจากจ านวนเต็ม 29 คน) และมี
คุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก(17คนจากจ านวนเต็ม 29 คน)  
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3. วิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐาน  TQF มีหลักสูตรหลายประเภททั้งภาคปกติ (4 หลักสูตร) 
และภาคพิเศษ (9 หลักสูตร) หลายระดับทั้งระดับปริญญาตรี (4 หลักสูตร) ปริญญาโท (4 หลักสูตร) 
ปริญญาเอก (4 หลักสูตร) และหลายสาขาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ (3 หลักสูตร) ศิลปะศาสตร์ (4 หลักสูตร) 
สังคมศาสตร์ (4 หลักสูตร) และบริหารธุรกิจ (2 หลักสูตร) มีหลักสูตรนานาชาติ (1 หลักสูตร) และมีแผนที่
จะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มข้ึนอีก (3 หลักสูตร) 

4. วิทยาลัยมีงบประมาณเพิ่มสูงข้ึนจากปีก่อน (ร้อยละ 5.7) และมีการจัดสรรงบประมาณแก่
การพัฒนางานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น               

5. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้มีการฝึกปฏิบัติในห้องฝึก และสถานประกอบการ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ร้อยละ 89) บัณฑิตมีความพึง
พอใจต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ร้อยละ 87) ผู้ใช้งานบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
สภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ร้อยละ 92) นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศในระดับมาก (ร้อยละ 74) 

6. วิทยาลัยมีการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ได้จ านวน 39 โครงการ จากจ านวน 77 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี (ระหว่าง ค่าเฉลี่ย 4.11 -5.00 หรือ 
ร้อยละ 83)   

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายภารกิจของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรช้ันน าด้าน
นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรม หรือ การจัดการ หรือ นวัตกรรมการจัดการ หรือการจัดการนวัตกรรม) 
ทั้งนี้พันธกิจการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและบทบาทการพัฒนาองค์กร การพัฒนาหลักสูตรและ
การพัฒนาบุคลากรต้องมุ่งไปให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายน้ี ซึ่งจะมีความเฉพาะและแตกต่าง
คณะและหน่วยงานจัดการศึกษาอื่น 

2. วิทยาลัยต้องก าหนดแผนกลยุทธ์ที่มุ่งให้องค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นว่า “เป็นผู้น าสร้างสรรค์
นวัตกรรมแห่งความรู้สู่ชุมชนท้องถ่ินและสงัคม” และมีตัวช้ีวัดรายปีที่แสดงว่าวิทยาลัยได้บรรลใุนวิสัยทศัน์
นั้น เช่นมีนวัตกรรมใหม่ในการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรมตามสาขาวิชาการที่เปิดสอน 

3. ในการก าหนดแผนกลยุทธ์วิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับภารกิจเฉพาะของวิทยาลัยที่
แตกต่างจากคณะปกติ โดยเฉพาะพันธกิจข้อ 1.5.4 การสร้างความร่วมมือในลักษณะพิเศษและข้อ 1.5.5 
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐาน คล่องตัว ยืดหยุ่นและรวดเร็ว 

4. ในระยะยาววิทยาลัยควรพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อ
ทดแทนคณาจารย์จ านวนหนึ่งซึ่งลาออก หรือหมดสัญญาจ้าง 

5. วิทยาลัยต้องวางกลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนและก าหนด
มาตรการในการรับนักศึกษาประจ าปีของวิทยาลัย 
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6. วิทยาลัยควรมีแผนยุทธศาสตร์ทางวิจัย เพื่อผลักดันให้อาจารย์ประจ าผลติข้อเสนองานวิจัย
ออกไปรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งยังมีจ านวนน้อย เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมตามจุด
มุ่งของวิทยาลัยและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าได้ท าวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยให้มากขึ้น 

7. วิทยาลัยควรวางระบบการบริหารจัดการงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารและด าเนินงานของวิทยาลัยที่มีความแตกต่างไปจากคณะปกติ ทั้งด้านการบริหารจัดการและ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและแสวงหารายได้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบ
การบริหารงบประมาณของวิทยาลัยที่ชัดเจนแยกจากมหาวิทยาลัย  

8. วิทยาลัยควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ เพื่อเป้าหมายที่
เหมาะสมตามสภาพ 

9. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการเขียนบทความทางวิชาการ จัดท าวารสารทางวิชาการ  การแต่ง
และเรียบเรียงเอกสารต าราของอาจารย์ เพื่อสร้างความเช่ียวชาญและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
 10.  วิทยาลัยและการด าเนินงานของคณบดีควรปรับปรุงให้มีการเร่งรัดให้มี ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์และองค์ประกอบการประเมินที่มีผลการด าเนินงานต่ าเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตผลงานวิจัยและยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และความส าเร็จ
ของการใช้งบประมาณในทุกแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมทั้งการด าเนินงาน
ในมิติและตัวบ่งช้ีที่1.1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  มิติและตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ความส าเร็จของ
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการในปีการศึกษาที่ประเมิน มิติและตัวบ่งช้ีที่ 9.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
และมิติและตัวบ่งช้ีที่ 9.3 การเพิ่มข้ึนของจ านวนรับนักศึกษา  

 
 7.2  การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจ านวน 27 
คน หรือร้อยละ 47.37 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านภาวะผู้น าของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) ด้านการบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.73) ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน
ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.99) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
3.91)  

 
7.3  การประเมินผลงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในวิทยาลัย จ านวน 18 คน หรือร้อยละ 47.37 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของวิทยาลัย 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ คะแนนเฉลี่ยด้าน
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89) 
คะแนนเฉลี่ยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87) คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอัน
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เนื่องมาจากแนวพระราชด าริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.98)  คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.94) 
 

ผลสรุปคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ (วิทยาลัย) ตามมิติ/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มิติ/ตัวชี้วดั 
  

  
ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน 

ครุ 
ศาสตร์ 

มนุษย์
ศาสตร์ฯ 

วิทยา 
การจัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์ฯ 

เทคโนฯ 
อุตสาหกรรม 

เทคโนฯ
เกษตร 

นวัต 
กรรมฯ 

เฉลี่ย* 
มหา 

วิทยาลัย** 
มิต ิ1 ด้านการเรียนการสอน 
1.1 องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต 

5 4.33 4.24 4.45 4.41 4.11 4.96 3.99 4.36 4.58 

1.2 องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 1.3 ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความรู ้

5 5 4 2 5 4 4 4 4 5 

มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
องค์ประกอบที่ 4  
การวิจัย 

10 4.5 4.58 5 4.11 2.93 4.86 3.61 4.23 4.82 

มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 องค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

5 5 5 5 5 4.75 5 5 4.96 5 

3.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
การประสาน  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

มิติ 4 ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 6 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5 4.67 4.67 5 5 5 4.91 5 

มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของตัวบ่งชี้ตาม
แผนปฏิบัติราชการในปี
การศึกษาที่ประเมิน  

2 5 4.58 5 4 4.65 4.72 1 4.14 5 

5.2 องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผน
ด าเนินการ 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.3 องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการ
จัดการ 

2 4.75 4.83 4.96 4.93 4.86 5 4.91 4.89 5 

5.4 องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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มิติ/ตัวชี้วดั 
  

  
ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน 

ครุ 
ศาสตร์ 

มนุษย์
ศาสตร์ฯ 

วิทยา 
การจัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์ฯ 

เทคโนฯ 
อุตสาหกรรม 

เทคโนฯ
เกษตร 

นวัต 
กรรมฯ 

เฉลี่ย* 
มหา 

วิทยาลัย** 
5.5 องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
 

2 4 5 4.91 4.88 4.81 5 5 4.8 4 

มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการตามแผน 
พัฒนาบุคลากร การ
จัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และ
การปฏิบัติตามจรรยา 
บรรณวิชาชีพคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษา  
 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

มิต ิ7 ด้านการสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
7.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
งานบริการวิชาการที่
ก าหนดตามแผนงาน
ด้านการสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
ในการน าแนวทางสืบ
สานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริมา
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

มิต ิ8 ด้านการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 
8.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนงานในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรอ่ืน
ทั้งในและตา่งประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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มิติ/ตัวชี้วดั 
  

  
ค่า

น้ าหนัก 

ค่าคะแนน 

ครุ 
ศาสตร์ 

มนุษย์
ศาสตร์ฯ 

วิทยา 
การจัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์ฯ 

เทคโนฯ 
อุตสาหกรรม 

เทคโนฯ
เกษตร 

นวัต 
กรรมฯ 

เฉลี่ย* 
มหา 

วิทยาลัย** 
มิต ิ9 ด้านการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง  
9.1 แผนความเส่ียง 
ประเมินตามแผนความ
เส่ียงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน สกอ. 7.4 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9.2 ร้อยละการเบิกจ่าย
ตามแผน 

4 5 5 5 5 4.77 5 3 4.68 4.05 

9.3 ร้อยละการเพ่ิมขึ้น
ของนักศึกษา 
(เปรียบเทียบจาก
จ านวนนักศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา) 

2 1 1 5 1 5 1 1 2.14 1 

คะแนนเฉลี่ยมิตติัวชี้วดั 90 4.79 4.75 4.78 4.73 4.63 4.83 4.47 4.71 4.80 

คะแนนผลงานจาก
แบบสอบถาม 

10 3.81 4.19 3.74 4.09 2.82 3.54 3.94 3.73 3.77 

คะแนนรวมปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2557 

100 4.69 4.70 4.68 4.67 4.45 4.70 4.41 4.61 4.70 

คะแนนรวมปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2556 

 4.85 4.51 4.81 4.66 4.31 4.79 4.53 4.64 4.70 

 
* ค่าเฉลี่ยจากคะแนนทั้ง 6 คณะและ 1 วิทยาลัย 
** คะแนนจากผลงานของมหาวิทยาลัย 
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