รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี

คานา
พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล และมาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่ง ตั้ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จัง หวัดปทุ ม ธานี จึง ได้แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ทาหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามคาสั่ง
สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ที ่ 42/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 43/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัยและคณบดี ดาเนินการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และคณบดี ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 (1 ตุล าคม 2556 - 30 กันยายน 2557) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงการจัดทาแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและเชื่อถือได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ต่อไป
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนทาให้การประเมินผลงานในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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บทนา
ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้ อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.7- 8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียน
ใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และ สีเขียว เป็นสีประจาโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติ ของ
พระองค์
สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษา ทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดี
ตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคานาหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึ ก หั ด ครู ม าอยู่ ณ ที่ ตั้ ง ปั จ จุ บั น คื อ เลขที่ 1 หมู่ ที่ 20
ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่
3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น
ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ 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 จานวน 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 แก่วิท ยาลัยครูทั่วประเทศคาว่า ราชภัฏ คือ คนของ
พระราชา
24 มกราคม พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผล
ให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่ส ถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วาง
พวงมาลาพระอนุ ส าวรี ย์ ฯ และทรงเปิ ด อาคารฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ อา คารสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า
วไลยอลงกรณ์
ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็ จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากั ล ยาณิวัฒ นา กรมหลวง
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เสด็ จ ฯ วางพวงมาลาพระอนุ ส าวรี ย์ ฯ ทรงเปิ ด อาคาร 100 ปี สมเด็ จ
พระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้
ประกาศ ในพระราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช 2547 ยั ง ผลให้ ส ถาบัน
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 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อ
ที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่
20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และความร่วมมือกับ RVI สิงคโปร์ ในการจัดศูนย์การเรียน
แบบนานาชาติ เป็ น Singapore Based จั ด เป็ น VRU – RVI International School ใช้ ส ถานที่ ข อง
มหาวิทยาลัย ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 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 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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 สานักงานอธิการบดี
1.1.8 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1.9 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
1.1.10 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.12 กองกลาง
1.1.13 กองนโยบายและแผน
1.1.14 กองพัฒนานักศึกษา
1.1.15 หน่วยตรวจสอบภายใน
1.2 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในโดยมติสภามหาวิทยาลัย
1.2.1 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
1.2.2 สานักศิลปวัฒนธรรม
1.2.3 สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
1.2.4 สานักสิทธิประโยชน์
1.2.5 สานักวิชาการศึกษาทั่วไป
1.2.6 บัณฑิตวิทยาลัย
1.2.7 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
1.2.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.2.9 โรงเรียนสาธิต

-3-

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัดปทุ ม ธานี เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีภาระหน้าที่ ใน
การปฏิบัติงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยาเพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุ งรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับ ปรุง ถ่า ยทอด และ
พัฒ นาเทคโนโลยี ทานุบารุง ศิล ปะ และวัฒ นธรรม ผลิตครู และส่ ง เสริม วิท ยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริง เพื่ อ สู่ค วามเป็น เลิ ศ ทางวิ ช าการบนพื้ น ฐานของภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิน่
และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุ มชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
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8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพให้ ได้ม าตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ เป็นที่
ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2 การให้บ ริก ารวิชาการได้ตามความต้องการของชุม ชน ท้ องถิ่น และการ
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรั บในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรที่มี ธรรมาภิบาลในการบริห ารงาน ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ได้รับ ปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มี ก ารพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชาทั้งความรู้และกระบวนการ
1.2 จัดหา พั ฒ นาทรัพ ยากรทางการศึกษาที่เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สาคัญ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน สถานประกอบการ
ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
1.5 ส่ง เสริม การศึก ษาวิจัย จัดท าแผนการตลาดด้านการจัดการศึก ษา พร้อมทั้ ง ระบุกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหาวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก
1.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิต
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มจานวนผลงานวิจัย
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ

-5-

2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ในการทาวิจัย
และสร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีโอกาส
และสามารถทางานวิจัยร่วมกับชุมชน และสังคม เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่ง เสริม สนับ สนุนการให้บริการวิชาการ การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตร โดยเน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า หน่วยงาน สถานประกอบการใน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนางานให้บริการวิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ เข้ากับการจัดการเรียนการสอน
โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับบัณฑิต และบุคลากร หน่วยงานในท้อ งถิ่น หรือในระดับชาติ และ
อาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติอย่างหลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสานึก และความภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร และมี
ความก้าวหน้าในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพัฒนธมิตร ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหาร
จัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดิน
5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการทางานที่เอื้ออานวยต่อการเรียน
การสอนและการทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การเรียนรู้และ
องค์การสมรรถนะสูง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลัก
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยมหลัก
V : Visionary เป็นผู้รอบรู้
A : Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like and learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
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สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัดปทุ ม ธานี ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีการกาหนดการประเมิน
ออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการ
วิ ช าการ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด้ า นการบริ ห ารจัด การ ด้ า นการสื บ สานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และด้านการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง สรุปผลการประเมินดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1. ด้านการเรียนการสอน
จุดเด่น
1. มหาวิ ท ยาลั ย จัด การเรีย นการสอนที่ มี ค วามหลากหลาย มี ห ลั ก สูต รระดั บ ปริญ ญาตรี
56 หลักสูตร ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร
รวมทั้งสิ้น 70 หลักสูตร มีหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ จานวน 4 หลักสูตร
2. ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ จานวน 11 หลักสูตร เพื่อรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2558 คือปรับปรุง 4 หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ 7 หลักสูตร
4. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึก ษามี 3 ด้านคือ การจัดให้มี เ อกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการพัฒนานักศึกษาจาก
การวิเคราะห์ มคอ. 3
5. คณะได้ให้ความร่วมมื อในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เช่น คณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุ
ศาสตร์และคณะอื่น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนทั้งในและนอกคณะ
6. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญด้านการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจน โดยสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
แล้วแจ้งให้อาจารย์ทราบเป็นรายบุคคล
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรม
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนของนักศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
1. การรั บ นั ก ศึ ก ษา จ านวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีภ าคปกติ ชั้ น ปีที่ 1 ในปี ก ารศึก ษา
2557 ลดลงจากปีก ารศึ ก ษา 2556 ร้ อ ยละ 4.11 ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารพัฒ นารูป แบบการรับ นัก ศึ ก ษาก็
ตาม คณะและสาขาวิชาจะต้องให้ความสาคัญกับการรับนักศึกษาจะต้องดาเนินการร่วมกับมหาวิท ยาลัย
อย่างจริงจังในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีความเชื่อถือ ตั้งแต่ผู้เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 - 5 มากกว่าจะไปสื่อสารในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาด้านภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาให้สามารถสอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยดาเนินการทดสอบ นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จานวนร้อยละผู้สอบผ่านน้อยมาก (ระดับปริญญาตรีมีผู้สอบผ่าน ร้อยละ 83.80 ระดับ
บัณฑิตศึกษาสอบผ่านร้อยละ 45.22 )
3. ควรเร่งสนับสนุนให้อาจารย์ศึก ษาต่ อระดับ ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และพัฒ นาตาแหน่งทาง
วิชาการ สถานะปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 23.73 และมีตาแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ 21.46 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง (ปี 2556 วุฒิปริญญาเอก
ร้ อ ยละ 23.40 ต าแหน่ ง วิ ช าการร้อ ยละ 22.64) มหาวิ ท ยาลัยควรก าหนดโครงการความร่วมมื อกั บ
มหาวิทยาลัยอื่นในการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก
4. ควรสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สถานที่ ส าหรั บ การเรี ย นรู้ ใ น
แต่ละสาขาวิชาและการจัดกิจกรรมให้ทันสมัยและเพียงพอ
2. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย และ
ส่งเสริมให้คณาจารย์หาทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก
2. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลได้ เป็น
จานวนมาก คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของงบประมาณเงินทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปี (17 ล้านบาท) คิดเป็น
เงิน 5 ล้านบาท
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุน มีคณะกรรมการทุนวิจัย มีคลินิกวิจัย มีวารสารการวิจัย
และมีการจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย
4. มหาวิทยาลัยยอมรับการผลิตงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของอาจารย์ มีการจัดทุนวิจัย
การจัดค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่การไปนาเสนอผลงานในเวทีวิชาการ การยกย่องนักวิจัย
ดีเด่นและมีรางวัลมอบแก่นักวิจัย
5. มหาวิทยาลัยมีการนาแนวคิดในการทาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการจัดตั้งหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านวิจัย
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ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้ภารกิจการวิจัยเพิ่มขึ้นจากงบประมาณประจาปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณประจาปี จากปัจจุบันจัดสรรให้คิดเป็นร้อยละ 1.2 (10 ล้านบาทจาก
750 ล้านบาท คิดรวมงบประมาณจากสภาวิจัยแห่งชาติ)
2. มหาวิท ยาลัยควรเพิ่ ม สัดส่วนอาจารย์นัก วิจัยใหม่เ พิ่ม ขึ้น จากในปัจ จุบันมหาวิทยาลัยมี
สัดส่วนอาจารย์ทางานวิจัยคิดเป็นร้อยละ 22 (อาจารย์ 72 จากจานวน 325 คน) แต่จะเป็นชื่อนักวิจัย
บุคคลเดิม และนักวิจัยคนหนึ่งทาวิจัยซ้าหลาย ๆ เรื่อง
3. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนางานวิจั ยเชิงสร้างองค์ความรู้ท างศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความลึกซึ้ง โดยอาจกาหนดหัวข้อวิจัย (Research Theme)
จ านวนหนึ่ง และส่งเสริมให้คณาจารย์ และนัก ศึก ษาท างานวิจัยที่มีความลุ่มลึก และมี นัยต่อนโยบาย
สาธารณะ
4. มหาวิทยาลัยควรนาผลการวิจัยขององค์การบริหารส่วนตาบลที่แต่ละคณะดาเนินการมา
อย่างต่อเนื่องและมีจานวนมากมาสังเคราะห์ต่อยอดเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเฉพาะแห่ง ในแต่ละด้าน โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะมาบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลต้นแบบเฉพาะด้าน/เรื่อง
5. มหาวิทยาลัยควรแสวงหาวิธีการพัฒนางานวิจัยภายใต้เครือข่ายการวิจัยที่มีอยู่หลายระดับ
เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรของวิทยาลัยไปวิจัยในโครงการวิจัยขนาดใหญ่และมีผลกระทบสูง อันจะเป็นการเพิม่
ให้บุคลากรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์วิจัยแบบชุดโครงการมากขึ้น
6. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการสังเคราะห์ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์
ความรู้เป็นรายวิชาในหลักสูตร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
ในทางธุรกิจได้
7. ควรจัดให้มีกิจกรรมการอบรมวิจัยโดยเชิญวิทยากรชั้นนาของไทย และต่างประเทศเพื่อ
กระตุ้นความคิดและทักษะการวิจัย
3. ด้านบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการ โดยกรอบการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
การจัดการศึกษาของมหาวิท ยาลัยในปี พ.ศ. 2557 นโยบายการถ่ายทอดเพิ่ม ความเข้ม แข็ง ให้บริก าร
วิชาการแก่ชุมชน มุ่งเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการบริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น ในเชิงพื้นที่ และในประเด็นทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ
และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างธรรมภิบาล และกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง เอื้อต่อการเพิ่มรายได้
เงินทุนสนับสนุน
2. มีเครือข่ายความร่วมมือภายนอก ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนตาบล 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. มีโ ครงการบริก ารวิชาการที่ดูแลผู้สูง อายุ ซึ่ง ปัจ จุบันเป็นกลุ่ม เป้าหมายที่ สาคัญ ที่ส ร้าง
เสริมประโยชน์ให้สังคม เช่น โครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนสาหรับผู้สูงอายุของคณะ
วิทยาการจัดการ โครงการรักษ์ชีวิตรักษ์หัวใจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
4. มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ใ ห้ กั บ บุ ค คลทั่ ว ไป บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย น
โดยเฉพาะโครงการกับนักเรียนเป็นการประชาสัมพันธ์ อย่างดีเยี่ยมในการที่นักเรียนสนใจเข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทาลัย เช่น โครงการการให้ความรู้ทักษะของการบรรเลงดนตรี โครงการ English is Fun โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน โครงการคิดได้สร้างเป็น เน้นจินตนาการ โครงการความสวยงามที่เท่า
เทียมในทัศนะของชาล์ส ดาร์วิ น การจัดการภาครัฐในประเทศกลุ่มอาเซียน ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โครงการทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนก่อนสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการปลุกพลัง สร้างยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ของคณะวิทยาการจัดการ
และโครงการจัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
และชีววิทยา ของคณะครุศาสตร์
5. มี โ ครงการที่ ต อบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า พั น ธกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่พึ่งพาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนทาให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศอยู่ดี
มีสุข เช่น
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน โครงการไอทีสู่ท้องถิ่น โครงการบริการ
วิชาการกฎหมาย ICT สู่ชุม ชน โครงการบริก ารวิชาการฝึก ปฏิบัติก ารด้านอาหารและการจัดดอกไม้
เบื้องต้นแก่ชุมชนชีน้าร้าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม microsoft office 2013
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla และโครงการบริการความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน เป็นต้น
 คณะครุศาสตร์ โครงการครูเพื่อพ่อและพอเพียง การผลิต น้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน
เป็นต้น
 คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว “ปลูกพลัง
สร้างยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” โครงการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญ ปทุมธานี
โดยชุมชนมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาวิชาชีพทางการจัดการ(การประดิษฐ์และการทาของชาร่วย) โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างรายได้ในชุมชน และโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพการ
บัญชี เป็นต้น
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการอบรมวิชาชีพเซรามิกส์เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอบรมวิชาชีพเซรามิกส์เพื่อสนับสนุนกระบวนการการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุม ชน โครงการบริก ารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเครื่อง
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ขยายเสียงแบบง่ายในงานประชาสัมพันธ์ชุมชน โครงการอบรมเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการบริการวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องจักรกลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
 คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ โครงการอบรมการใช้โปรแกรม CUBASE โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสีน้ามันคนเหมือน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อบรมเพลงพื้นบ้าน”
โครงการ KSA ด้วย การอบรม และโครงการรู้ใช้ภาษาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการรักษาโรคเรื้อน
ให้กับสุนัขและแมว โครงการอบรมและเพาะขยายพันธุ์ห ญ้าแฝกเพื่อบริการชุมชน และโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ขนมอบจากดอกโสนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการบริการวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลากหลายของ
พรรณไม้ โดยการจัดทาธนาคารต้นไม้ที่ชุมชนตาบลสวนพริกไทย” เป็นต้น
 ส านั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละการบริ ก ารวิ ช าการ โครงการอบรมชุ ม ชนต้ น แบบสวน
พริกไทย(เพาะเห็ด) โครงการอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย(เสียบยอดฯ) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
สาหรับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ และโครงการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
6. โครงการบริการวิชาการทั้ง หมดได้รับการประเมินผลสาเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการแบบ 3 มิติ คือ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.02
ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.89 (ซึ่งสูงจากรอบ
ประเมินปีที่ผ่านมา ที่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 89.06) และด้านการประเมินผลการนาไปใช้ ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันคิดเป็นร้อยละ 92.63 (ซึ่งสูงจากรอบประเมินปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 91.78)
ข้อเสนอแนะ
1. คณะและหน่วยงานควรมี ก ารทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ท างด้านบริก ารวิชาการ และท า
แผนพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาในคณะ โดยคณะอาจจัดทาเป็นชุดโครงการและให้
แต่ละสาขาวิชาบูรณาการร่วมกันและ/หรือบูรณาระหว่างคณะ โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ
บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ นักเรียน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน
เป็นต้น ซึ่งทาให้การบริการวิชาการมีทิศทางพัฒนาเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาต่อไปและบรรลุ
เป้าหมาย ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
2. ควรมี โ ครงการการบริก ารวิ ช าการบูร ณาการกั บ การสอน และการวิ จัย ให้เ พิ่ม มากขึ้น
โดยเฉพาะบูรณาการกับการวิจัย
3. คณะบางคณะมี จ านวนโครงการลดลงและบางสาขาวิชาต่างๆในคณะไม่ ได้ร่วมบริก าร
วิชาการ ควรมีการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
และศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาในคณะ
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4. ควรมีแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการในด้านการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
นักศึกษาลดลงและปัจจัยอื่น ซึ่งอาจจัดทา MOU กับหน่วยงานต่างๆกับมหาวิทยาลัยซึ่งทาให้เกิดการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม
และตอบสนองชุมชนให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีสานักศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบและประสานการทางานกับคณะ หน่วยงาน
อื่นในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ชื่อของมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกคณะมีแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมร่วมกันของ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เช่น โครงการวันสาคัญของชาติ โครงการถนนข้าวแช่แห่
ไปเปิ ง ซั ง กรานต์ เ มื อ งสามโคก โครงการอบรมเพลงพื้ น บ้ า น โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละสร้ า งสรรค์
เครื่องปั้นดินเผาจากเตาฟืน โครงการจัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรม : ขนมไทย วิถีไทย เป็นต้น
3. มี ก ารบูร ณาการกิ จ กรรมทานุบ ารุง ศิลปวัฒ นธรรมกั บการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการจานวน 22 โครงการ เช่น โครงการให้ความรู้ทักษะของการบรรเลงดนตรี โครงการศึกษา
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี โครงการบัวหลวงร้อยรวงข้าว สู่การประกวดอาหารว่าง
เมืองปทุม โครงการแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 3 เป็นต้น
4. ทุ ก คณะมี แผนพั ฒ นานัก ศึก ษาโดยใช้ศิล ปวัฒ นธรรมและดาเนิ นการตามแผนจากการ
วิเคราะห์ มคอ.3 เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมวัน
สาคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการวันกตัญญูครูในดวงใจ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ส านั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมควรร่ว มมื อ กั บ คณะ หน่ ว ยงานภายในและภายนอกจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เพื่อการสืบค้นและ
เผยแพร่ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคคลากร ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและองค์กรอื่น
ภายในประเทศ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประเทศอื่น ๆ
3. ควรให้คณะกาหนดโครงการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนการพัฒนานักศึกษาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน
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5. ด้านการบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการตามหลักการกระจายอานาจและวินัยทาง
การเงินการคลัง ภายใต้ 27 หน่วยงานภายใน อันประกอบด้วยคณะ สานัก ศูนย์ วิทยาลัย และโรงเรียน
สาธิต การจัดสรรงบประมาณจาแนกออกตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน รายได้จากงบประมาณแผ่นดินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เท่ากับ 394 ล้านบาท รวมกับรายได้นอกงบประมาณมูลค่า 453 ล้านบาท รวม
เป็นรายได้เท่ากับ 847 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าประมาณการเล็กน้อย (875 ล้านบาท) ในขณะที่มหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรวงเงินรายจ่ายเป็นมูลค่า 793 ล้านบาทโดยจาแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
ได้รับการจัดสรรมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาสถาบัน 605 ล้านบาท รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การบริหารและติดตามงบประมาณ ได้ดาเนินการตามหลักจัดทาระบบบัญชี 3 มิติ ได้จัดทา
รายงานรายได้-รายจ่าย และบัญชีงบดุลแสดงฐานะทรัพย์สิน หนี้สินและทุนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประจา นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงิน และคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีการ
จัดประชุมเป็นครั้งคราว และการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิท ยาลัย
นามาปรับปรุงและพัฒนา
3. การประเมินผลการทางานของมหาวิทยาลัยและคณะ มีคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งจัดทา
การสารวจข้อมูลและความคิดเห็นของหลายฝ่ายเป็นประจาทุกปี คือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
รวมทั้งศิษย์เก่า การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามด้านการเงินและความเสี่ยง
4. ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้นาข้อคิดเห็นและคาแนะนาของสภามหาวิท ยาลัยฯ ไป
ปฏิบัติในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับระบบประเมินผลโดยภาพรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบริหารการเงิน-งบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงความเสี่ยงหลายมิติ
ด้านการบริหารของสานักสิทธิประโยชน์ ด้านความคิดริเริ่มในการสร้างเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศ
และกลุ่มอาเซียน สามารถมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการบริหารเงินทุน (เงินสะสม) เพื่อให้ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าในอดีต ความพยายามที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงาน การจัดกิจกรรมสัมมนา
ระหว่างประเทศ (ธันวาคม 2557) การปรับปรุงวิธีการรายงานการเงินของสานักสิทธิประโยชน์ (โดยแยกแยะ
ตามกิจกรรม เพื่อสะท้อนรายได้และรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม)
ข้อเสนอแนะ
1. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยรวมเท่ากับ 638 ล้านบาท
จากจานวนที่ได้รับการจัดสรร 793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ซึ่งสะท้อนถึงความล่าช้าของการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานภายใน สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการปรับช่วงเวลาเปิดเทอม อัตราการเบิกจ่ายสูงที่สุด
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการทางวิชาการ ร้อยละ 96 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มีอัตราการเบิกจ่ายต่าที่สุด ร้อยละ 72 หน่วยงานส่วนใหญ่มีอัตราการเบิกจ่ายสูง
กว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตามมี 7 หน่วยงานภายในที่อัตราการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 80 ได้แก่ ศูนย์
สระแก้ว กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สานักศึกษาทั่วไป สานักสิทธิประโยชน์ และ
สานักมาตรฐานการจัดการศึกษา
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2. หน่วยงานภายในขอเสนอการทากิจกรรมจานวน โครงการ และได้จัดทากิจกรรมตามแผนที่
กาหนด ประกอบด้วย 354 โครงการ ในจานวนนี้ มี 20 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้
ดาเนินการ พร้อมกับข้อสังเกตว่าหากเป็นไปได้ควรจะทากิจกรรมเชิงบูรณาการ
3. ความเสี่ยงประการสาคัญของมหาวิทยาลัย คือ การที่จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีลดลง
ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่ง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะ ได้นา
ข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณา โดยอาจจะให้ทุนการศึกษาจานวนหนึ่ง (เช่นร้อยละ 10-20 ของจานวน
นักศึกษา) ในจานวนนี้อ าจจัดสรรเป็นทุนให้นักศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว เขมร พม่า เวียตนาม)
ในรูป การลดค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เช่ น ร้ อ ยละ 50 โดยอาจจะเร่ ง รั ด มาตรการรณรงค์ แ ละ
ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดรอบๆมหาวิทยาลัย หลักสูตรฝึกอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นและสถานประกอบการอุ ตสาหกรรมในภาคกลางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะชดเชยรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลง
4. ความเสี่ยงในระดับรองลงมาเกี่ ยวกั บการบริหารสานักสิทธิประโยชน์ จ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบบัญชีเพื่อติดตามประเมิน “ความคุ้มค่า” ของแต่ละกิจกรรม (เช่น โรงแรม ร้านอาหาร หอพัก ฯลฯ
หมายเหตุ วิธีการรายงานข้อมูลในอดีตมิได้แสดงถึงต้นทุนของแต่ละกิจกรรม ค่าใช้จ่ายการจ้างบุคคลากร
รวมอยู่กับการบริหารกองกลาง ทาให้ไม่สามารถประเมินว่ากิจกรรม A สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยฯเท่าใด
และมีค่าใช้จ่ายการดาเนินการและลงทุนเท่าใด การรายงานตัวเลขของสานักสิทธิประโยชน์ดูเสมือนว่า
รายได้สูงมาก (เกือบ 100 ล้านบาท) ซึ่งไม่ใช่ “รายได้ในความหมายที่แท้จริง” ตัวเลขที่รายงานสะท้อน
รายรับรวมหรือ gross revenue ตัวเลขที่ควรจะรายงานคือ รายได้ (income) ซึ่งเท่ากับ รายรับรวม ลบ
ด้วย รายจ่ายจาแนกตามกิจกรรม คณะกรรมการการเงินได้เสนอแนะให้ท าวิจัยเชิงสถาบัน หมายถึง
กรณีศึกษาตามกิจกรรม (เช่น การบริหารโรงแรม) รายงานควรจะแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
หรือไตรมาส อาทิเช่น จานวนการใช้ห้องพัก ค่าวัสดุใช้สอย ค่าจ้างบุคลากร ตามกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมาย
ในข้อนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า พนักงานคนหนึ่ง สมมติเรียกว่า A ทางาน 2-3 กิจกรรม ต้นทุนที่เกิดขึ้นถือเป็น
joint cost สามารถจะจาแนกว่าให้น้าหนักการทางานแต่ละกิจกรรมเป็นสัดส่วนเท่าใด) อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบุคลากรไม่เคยชินกับการวิจัย อาจจาเป็นต้องอบรมบุคคลกรสายสนับสนุนให้สามารถวิจัยและ
เขียนรายงานวิจัยได้ (ความยาว 5-10 หน้าก็พอเพียง) และขอให้อาจารย์ด้านการเงินช่วยออกแบบตัวชี้วัด
สาคัญ ๆ บางตัว เช่น อัตราการเข้าพักเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน
5. ความเสี่ยงที่สาคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินในบริเวณจังหวัดสระแก้ว ซึ่งอาจจะถูก
จังหวัดเรียกคืนหากมหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในการรักษาพื้นที่อาจจะทบทวนนโยบาย
วิทยาเขต หมายถึง มีการเรียนการสอนในพื้นที่สระแก้ว กาหนดให้มีคณาจารย์ประจา (ตามกติกาของ
สกอ.) สาหรับที่ดินแปลงใหม่ (80 ไร่โดยประมาณ) ข้างมหาวิทยาลัยฯ และยังมีคดีความฟ้องร้องเนื่องจาก
มีการครอบครองของเอกชนบางราย ควรเร่งรัดเพื่อพัฒนาพื้นที่ ออกแบบการสร้างอาคารหรือใช้ที่ดินใน
ลักษณะการร่วมทุนกับภาคเอกชน หรืออีกนัยหนึ่งให้เช่าที่ดินทาธุรกิจบางส่วน การจัดทาผังการใช้พื้นที่ ฯลฯ
ฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยน่าจะนาประเด็นนี้ไปรายงานและขอรับฟังความคิดเห็นกับสภามหาวิทยาลัย
6. ฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ยังอยู่ในระดับต่าหรือน้อยเกินไป ซึ่งเข้าใจว่ามีข้อจากัดหลาย
ประการอาทิเช่น คณาจารย์ไม่มีเวลา ภาระการสอนมาก ประสบการณ์การวิจัยน้อย ไม่สามารถหาแหล่ง
เงินทุ นภายนอก ฯลฯ จึง ควรจัดกิจกรรมการอบรมด้านการวิจัยให้คณาจารย์ เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่
น่าสนใจและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น การกาหนด“หัวข้อวิจัย” (Research Theme) ที่เหมาะสม
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กับบริบทของมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง โดยระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
จากภายนอก เพื่อขยายวงเงินวิจัยต่อรายได้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2)
6. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมี “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” ทาหน้าที่หลักในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี กิ จ กรรมการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวนมาก
(43 โครงการ)
3. ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แยกกันชัดเจน ระหว่าง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยกับในโรงเรียน/สถานศึกษาที่อยู่ในเขตบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรมี “ศูนย์/หน่วยงาน/กองพัฒนาอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย” ขึ้นใน
กองการบริหารงานบุคคลทาหน้าที่ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ร่วมกัน
ระหว่างกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับคณะต้นสังกัด ตั้งแต่การรับเข้า การอบรม การพัฒ นา
การตอบแทน การประเมินและจูงใจ แทนสานักส่งเสริมวิชาการฯ ที่มุ่งด้านการพัฒนาเฉพาะด้าน
3. มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษา” ของ
คณะครุศาสตร์เป็นผู้กาหนดแผนแม่บทหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคณะวิชาต่างๆ เข้ามาสนับสนุนภารกิจให้ครอบคลุมครบถ้วนและสมบูรณ์
4. มหาวิท ยาลัยควรสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ที่ ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นักศึกษาศิษย์เก่าและนักศึกษา
ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนา
5. มหาวิทยาลัยควรกาหนดยุทธศาสตร์ของงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบ
ตั้งแต่การสารวจความต้องการ การจัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรม การประเมินผล การนาผลไปใช้พัฒนา
งานและการประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในแต่ละปีของแผนให้ชัดเจน และเกิดผลลัพธ์ของการพัฒนาในรูปของนั กเรียนต้นแบบ ครูต้นแบบ
ห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียน และมีแผนการพัฒนาครูร่วมกันอย่างมีทิศทาง มิใช่ต่างคณะต่างทา
6. มหาวิทยาลัยควรสังเคราะห์ผลการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภายนอก
ประจาทุกปี เพื่อให้ได้วิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ สื่อการเรียนใหม่ เอกสารคู่ มือใหม่ เพื่อนาไปใช้
ขยายผลในโรงเรียนอื่นๆให้กว้างขวางและนากลับมาใช้พัฒนานักศึกษาครูของมหาวิทยาลัย
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7. ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
จุดเด่น
1. มหาวิ ท ยาลั ย ตระหนั ก ถึ ง การสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวถวายเป็ นพระราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยจัดงบประมาณปี พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ในการดาเนินโครงการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และได้รับการอนุมัติจากสภารวม 25 โครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจานวน 1,387,140 บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ
บุคลากร กลุ่มเกษตรกร และประชาชน รวมทั้งสิ้น 1,271 คน เพื่อให้รู้จักการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ซึ่งมากกว่าปีที่ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี 18
โครงการ งบประมาณ 454,006 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 975 คน)
2. มี ก ารจัดรายวิชาที่ มี ส าระเกี่ ยวกั บ การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จ านวน 6 รายวิ ช า
1) วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อสร้างจิตสานึก
เรียนรู้โ ครงการอั นเนื่อ งมาจากพระราชดาริ และปลูก ฝั่งความจงรักภัก ดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์
2) วิชาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ 3) วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน
4) วิชาปรัชญาการศึก ษาเพื่อ พัฒ นาท้ องถิ่น ในสาขาวิชาอื่นๆในระดับ ปริญ ญาตรี 5) วิชาการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ระดับปริญญาโทและ 6) วิชาสัมมนาการจัดนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับปริญญาเอก
3. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจานวน 1 ศูนย์ ซึ่งมีสถานีย่อย 9 สถานี ได้แก่
สถานีน้าหมักชีวภาพ สถานีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สถานีธนาคารต้นไม้ สถานีแปรรูปสมุนไพร สถานีเห็ด
สถานีดิน สถานีปุ๋ย สถานีขยะและแก๊สชีวภาพ และสถานีไบโอดีเซล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
ให้กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชดาริในด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นภูมิธรรมนาสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจนกับชุมชนท้องถิ่นผู้เข้าร่วมโครงการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรต้นแบบความพอเพียง
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนพริกไทย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดธรรมนาวา โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์) โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นวั ด แก้ ว เกสรของ คณะ
เทคโนโลยี การเกษตร โครงการปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงกับ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่ อ สร้างความเข้มแข็ง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนินชีวิตในยุค AEC โครงการการจัดอบรม
สัม มาชีพและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน เพื่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
คณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องจักรกลตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
5. โครงการมีการประเมินผลสาเร็จ แบบ 3 มิติ ประเมินด้านความรู้ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
96.02 (ซึ่งมากกว่าปีที่ประเมินในปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 95.43) ด้านความพึงพอใจ และด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ ผลการดาเนินงานผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการในด้านกระบวนการ
และด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก คิ ดเป็นร้อยละ 89.28 ด้านการประเมินผลการนาไปใช้
ทุก โครงการตามแนวพระราชดาริมีการนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 91.92
ข้อเสนอแนะ
คณะและหน่ว ยงานควรเพิ่ม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ผู้เ ข้าร่ว มโครงก ารได้
นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง นอกจากการศึกษาดูงาน โดยเป็นโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
8. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อดาเนินงานตามพันธกิจ
โดยได้มีการกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การดาเนินงานของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
2. จัดให้มีโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น สถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตรการบริหาร
จัดการการบิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นต้น
3. มีการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ทาบันทึกข้อตกลง
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย กับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
หลายโครงการ
4. บางคณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยเฉพาะความร่วมมือกับสถานประกอบการ
นอกจากเป็นจุดเด่นของคณะแล้ว ยังทาให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านนี้ตามไปด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่น
ติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูง าน ถือเป็นแบบอย่างที่ดี รับประโยชน์รวมกันทั้ง 3 ฝ่าย ฝ่า ยนักศึกษา ฝ่า ย
มหาวิทยาลัย และฝ่ายผู้ประกอบการ
5. มหาวิท ยาลัยมีแผนกลยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ในการพัฒ นา
นัก ศึก ษา ให้มี อั ตลัก ษณ์ คุณธรรม คุณลัก ษณะ ความรู้ทั ก ษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และการเข้าสู่ประชาอาเซียน รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนาครู เพื่อสร้างครูมืออาชีพ
รองรับประชาคมอาเซียน
6. มีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผล
การดาเนินงานในแนวใหม่ ที่ มี ลัก ษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่ งผลสาเร็จ โดยประยุก ต์ใช้แนวคิด
เครื่องมือและเทคนิคในการติดตามประเมินผล ในรูปแบบของ Balanced Scorecard
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ข้อเสนอแนะ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมื อด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มผลงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
นาเสนอผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2. สนับ สนุนให้คณะต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมื อกั บ บั ณฑิ ต หน่วยงานในท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานในระดับชาติและหน่วยงานในอาเซียน จัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และระดับชาติ
3. ทั ก ษะสื่อ สารด้ านภาษามี ความส าคัญ อย่างยิ่ง ในการเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน รวมทั้ ง
ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถทางนวัตกรรม
9. ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
จุดเด่น
1. มีการนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงมาดาเนินการอยู่แล้ว ซึ่ง
เป็นนโยบายตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ตามเป้าหมาย ซึ่ง ถือ ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จ ะพัฒนาเรื่องการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต
2. หลายคณะในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเอง
3. ได้มีการปฏิบัติตามแผนการควบคุมดูแล และการติดตามผลซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นต้องใช้การปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกาหนด้านจริยธรรมที่กาหนดโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
2. ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดีเป็นพื้นฐานสาคัญของการควบคุม
เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
3. โครงสร้างการควบคุม ภายในต้องได้รับ การสอบทาน และปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
4. ผู้บริหารต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน เพราะการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีในมหาวิทยาลัยได้ตลอดไป ทั้งนี้การกาหนดกิจกรรมการ
ควบคุมหรือกาหนดระบบการควบคุมภายในขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ ยง
และความคุ้มค่าด้วย
5. แจ้ ง ข้ อ ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุม ภายในให้ทุ ก คนทราบโดยผ่า นสายการบัง คับ บัญ ชา
แผนงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. จัดให้มีการติดตามประเมินผลทั้งที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงในมหาวิท ยาลัย แล้วรายงานให้ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทราบตามระเบียบปฏิบัติเป็นประจาโดย
เคร่งครัดต่อไป
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ผลการประเมินการบริหารจัดการของอธิการบดีจากแบบสอบถาม
จากการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อการบริหารจัดการของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
จานวน 358 คน และมีผู้ตอบความคิดเห็นส่งแบบสอบถามกลับมาจานวน 238 คน แบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจานวนแบบสอบถามที่ส่งออกไปสอบถาม และผลการสารวจความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการของอธิการบดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
3.73 และมี คะแนนไม่ แตกต่างมากนัก เมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ผลงานประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2556
(คะแนนเฉลี่ย 3.77)
ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด้วยการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร
สายวิชาการจานวน 185 คน และมีผู้ตอบความคิดเห็นส่งแบบสอบถามกลับมาจานวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.22 ของจ านวนแบบสอบถามที่ ส่ง ออกไปสอบถาม ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.77 และมีคะแนนไม่แตกต่าง
มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คะแนนเฉลี่ย 3.76)

ตอนที่ 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณะและวิทยาลัย
1. การวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
1.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. คณะได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานต่างๆ
3. มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคม
อาเซียน เช่น หลัก สูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ -ชีววิท ยา และ
ภาษาจีน เป็นต้น
4. คณาจารย์และนักศึกษาของคณะได้รับรางวัล เช่น รางวัลทีมเยาวชนดีเด่น ค่ายเยาวชนรู้งาน
สืบสานพระราชดาริ (PDPB CAMP) โครงการน้าชีวภาพเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นต้น
5. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มีร้อยละ
ของอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น
6. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. บุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้รับรางวัลทุกปี
8. มี ก ารพั ฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในคณะ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
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9. อาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย
10. อาจารย์ที่บรรจุใหม่ทุกคนของคณะจะมีพี่เลี้ยงให้คาแนะนาในด้านการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ การปฏิ บั ติ ง าน และระบบการบริห ารงานเพื่ อการปฏิ บัติ ง านมุ่ ง สู่ค วามส าเร็จ ของงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับอาจารย์และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. ควรมีห้อง Micro Teaching และห้องแสดงสื่อการเรียนการสอน
3. ควรมีการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม
4. การศึกษาดูงานหรือการทาแผนยุทธศาสตร์ ควรอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ได้ไปทางาน
ร่วมกัน เพื่อได้มกี ารรับรู้และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยดี
1.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะครุศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจ านวน
39 คน หรือ ร้อ ยละ 65.96 ของจ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริห ารจัดการของคณบดี
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้นาของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.81) ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) ด้านการบริหารงานใน
หน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.92)
1.3 การประเมินผลงานคณะครุศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 31 คน หรือร้อยละ 65.96 ของ
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ให้ ค วามเห็ น ผลงานของคณะ 8 ด้ า น มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า น
การเรี ย นการสอนระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.17) คะแนนเฉลี่ ย ด้ า นการวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ
งานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
3.80) คะแนนเฉลี่ยด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.90) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.91) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.57) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.81)
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2. การวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. ด้านจัดการเรียนการสอนคณะจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เห็นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชา คณะเน้น
การจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีคู่กับภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจ
ศึกษา จากการวิเคราะห์ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนเน้นทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับ 4.49 และ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับ 4.47
2. ด้านการวิจัย คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 2 เรื่อง และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จานวน 4 เรื่อง
3. ด้า นบริก ารวิช าการ คณะให้บ ริก ารวิช าการทั ้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย
จานวน 4 โครงการ และนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 3 โครงการ
4. ด้านการบริหารจัดการ คณะได้กระจายอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับรองคณบดีและ
ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับอาจารย์และบุคลากรของคณะ คณะได้พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม
ให้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน และพั ฒ นาระบบสื่อ สารที่ ทั นสมั ย สามารถสื่อสารในคณะ และองค์ก รภายนอกตลอดจน
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาให้นักศึกษา และบุคลากรติดต่อสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล
คณะมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกร้อยละ 37.5 ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 56.25
คณะได้ ป ระสานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในการปรั บ สถานที่ ใ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาทาง
เกษตรกรรมและสัตวบาลเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการสร้างอาคารใหม่คณะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
แก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งนาไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนหลัก สูตรที่ไม่มี ผู้เรียนหรือผู้เรียนน้อย เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มี
ลักษณะเด่น และเป็นที่ต้องการศึกษาของชุมชน และสังคมให้มากขึ้น
2. ควรพิจารณาเพิ่มโครงการบริการวิชาการที่หารายได้
3. ควรวางแผนประชาสัมพันธ์ และหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชน
เพื่อขยายโอกาสรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
4. คณะควรเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้
เพิ่มขึ้นหรือสามารถสอบผ่านร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นักศึกษาสามารถสอบผ่านร้อยละ 75
2.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจ านวน
14 คน หรื อ ร้ อ ยละ 50 ของจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ให้ ค วามเห็ น ผลการบริ ห ารจั ด การของคณบดี
5 ด้ า น ดั ง นี้ ด้ า นภาวะผู้ น าของคณบดี ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย ในระดั บ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 2.61)
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ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17) ด้าน
การบริหารงานในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.26) ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.83)
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.98)
2.3 การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 8 คน หรือร้อยละ 50 ของ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียน
การสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.33) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.42) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.35)
คะแนนเฉลี่ยด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.95) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.88) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.53) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.33) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.54)
3. การวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. คณบดี มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริห ารงานคณะมายาวนาน (พ.ศ. 2546 - 2548 และ
พ.ศ. 2550 - 2557)
2. อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนมาก(16คนจากจานวนเต็ม 33 คน) แต่ยังมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกค่อนข้างน้อย (6 คน จากจานวนเต็ม 33 คน)
3. คณะมี ห ลั ก สูต รที่ ทั นสมั ยและปรับ ปรุง อยู่ เ สมอ หลั ก สูต รทั้ ง หมดสอดคล้อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น (3 หลักสูตร) นักศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น สัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์มีความเหมาะสม (ประมาณ 1 ต่อ 20) งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมาก (ร้อยละ 75)
4. คณะมี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาความรู้
ความสามารถและทักษะแก่นักศึกษาโดยให้มีการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและในสถานประกอบการ
และการสัมมนาและโครงการวิจัยส่วนบุคคล นักศึกษามีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี (สอบผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75) บัณฑิตมีงานทาในระดับสูง (ร้อยละ 72) นักศึกษาและศิษย์เก่ามีผลงานได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก (6 คน) ความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ72)
5. อาจารย์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามที่
คณะจัด (1 โครงการ) และการวิจัย งบประมาณวิจัย 1,453,400 บาท มีบทความวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 27 ผลงาน และนาไปใช้ประโยชน์ 1 ผลงาน
6. คณะจั ด โครงการบริก ารวิ ช าการแก่ ค รูอ าจารย์ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรในสถาน
ประกอบการและประชาชนทั่วไป จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 162,431 บาท มีอาจารย์จัดโครงการ
บริการวิชาการ ร้อยละ 24 (16 คนจากจานวนเต็ม 33 คน)
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7. คณะมีการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นตามนโยบายมหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ใช้หลักการบริหารแบบกระจายอานาจ นาหลักการบริหาร
องค์ ก รสมั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการบริห ารจั ด การคณะให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ง การเรีย นรู้ พั ฒ นาคณะให้ เ ป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
8. คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6,258,464 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ 58) มีระดับ
ความส าเร็จ ในการบริห ารโครงการตามยุ ท ธศาสตร์อยู่ใ นระดับ มาก (ระหว่ าง ร้ อ ยละ 72 -100) มี
ความสาเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในระดับมาก (ระหว่าง ร้อยละ 71-100) คณะมีผลสาเร็ จของการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี (ระหว่าง ค่าเฉลี่ย 4.11-5.00 หรือร้อยละ 83)
ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรกาหนดแผนงานโครงการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 ปีและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับประเทศ นาคณะสู่สากล”
2. คณะควรกาหนดเอกลักษณ์และเอกลักษณ์ขององค์กร เพื่อวางตาแหน่งของคณะให้โดดเด่นและ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน โดยกาหนดอัตลักษณ์ขึ้นเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต และ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ การวิจัยและการบริการทางวิชาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่กาหนดไว้
3. คณะมีอาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการและอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สามารถเตรียมการ
เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทได้
4. คณะควรมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์และแผนการพัฒนางานวิจัยที่เด่นชัด เพื่อให้การ
พัฒนาอาจารย์และการพัฒนางานวิจัยมีทิศทางและตรงตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี
ระดับประเทศ”
5. คณะควรส่งเสริมให้มีการเขียนบทความทางวิชาการ จัดทาวารสารทางวิชาการ การแต่งและ
เรียบเรียงเอกสารตาราของอาจารย์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
6. คณะควรแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐ สถานประกอบการ หน่วยงาน
องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษาในประเทศและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ “นาคณะสู่สากล”
7. คณะควรมีการวางแผนการพัฒนาให้บรรจุและพัฒนาอาจารย์ เอกสารตารา ห้องฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพและสถานที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้มีจานวนเพียงพอ ครบถ้วนและสมบูรณ์ของการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร
8. คณะและการดาเนินงานของคณบดีควรมีก ารปรับปรุง ส่ง เสริมพัฒนาในการดาเนินงาน
โครงการในยุทธศาสตร์และองค์ประกอบที่ได้คะแนนประเมินต่าเป็นพิเศษ คือยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผล
งานวิจัยของคณะให้เกิดผลสาเร็จเพิ่มขึ้น และการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
3.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจ านวน
20 คน หรือร้อยละ 41.48 ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านภาวะผู้นาของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.32) ด้านการบริหารงาน
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ในหน่ ว ยงานได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย 3.16) ด้ า นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.34)
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.17)
3.3 การประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 12 คน หรือร้อยละ 41.38 ของ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียน
การสอนระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.93) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
2.75) คะแนนเฉลี่ยด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.93) คะแนนเฉลี่ยด้าน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.72) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.81) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.60) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.73) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง
(คะแนนเฉลี่ย 2.82)
4. การวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. ด้านจัดการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี 14 หลั ก สู ต รมี ก ารออกแบบการเรี ย นการสอนและจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ อาจารย์ในคณะได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ที่คณะก่อนการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์ มคอ.
3 ของรายวิชาที่เปิดสอนให้ความสาคัญกับทักษะทางปัญญา การเรียนการสอนมีการบรรยายและการ
ปฏิบัติจริงควบคู่กัน มีการฝึกปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจศึกษา มีผลการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับ 4.34 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับ 4.27 อัตลักษณ์นักศึกษาคือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น คณะได้กาหนด
แนวทางและแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ กล่าวคือจัดกิจกรรม
วิชาการ กีฬานันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. ด้านบริก ารวิชาการ คณะมี แผนให้บ ริการวิชาการที่ หลากหลายทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จานวน 22 โครงการ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เป็นเงิน 452,865.51 บาท ได้ดาเนิน
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยจานวน 12 โครงการ มีการหารายได้จาก
การบริการวิชาการจานวน 4 โครงการ
3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม จัด
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจานวน 13 โครงการ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการกับศิลปวัฒนธรรมจานวน 8 โครงการ
4. ด้านการบริหารจัดการ คณบดีมีทีมงานที่เข้มแข็งและบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทาให้การบริหารงานของคณะมีความสามัคคีและก้าวหน้าได้เร็วคณะได้ดาเนินการ
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ตามมติสภามหาวิทยาลัยและจากข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เร่งพัฒนา
อาจารย์ให้มีวุฒิสูงขึ้น โครงการบริการวิชาการที่หารายได้เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรืออาจจะสอนบาง
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
2. ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ร ะดับอุดมศึก ษาในปี 2557 มีอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอกร้อยละ 16.17 และตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 15.51 ซึ่งคณะอาจจะทาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นในการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ
3. ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการที่หารายได้เพิ่มขึ้น
4. คณะต้อ งเร่ง พั ฒนาภาษาอังกฤษให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ ของมหาวิท ยาลัยให้จ านวน
นักศึกษาสอบผ่านเพิ่มขึ้นกระทั่งสอบผ่านทั้งหมด ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นักศึกษาสอบผ่านร้อยละ
78.90
5. การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาโดยยึ ด อั ต ลั ก ษณ์ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ เ ป็ น
การพัฒนาที่ถูกต้องคณะควรกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่เป็นผลเกิดกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่ตัวชี้วัดด้าน
ความพึงพอใจเท่านั้น
4.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจ านวน
34 คน หรือ ร้อ ยละ 44.26 ของจ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริห ารจัดการของคณบดี
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้นาของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.37) ด้านการ
บริห ารจัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34) ด้านการ
บริหารงานในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.46)
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35)
4.3 การประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 27 คน หรือร้อยละ 44.26 ของ
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ให้ ค วามเห็ น ผลงานของคณะ 8 ด้ า น มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ คะแนนเฉลี่ ย ด้ า น
การเรียนการสอนระดับ มากที่ สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.32) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่ง ประดิษ ฐ์ แ ละ
งานสร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.05) คะแนนเฉลี่ยด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.14) คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.33) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริระดับมากที่สุ ด (คะแนนเฉลี่ย 4.27) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่าย
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ความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.40) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.19)
5. การวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
5.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ ทุ ก
หลัก สูตร ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาทุ กหลักสูตร เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง โดยมี การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร
2. ด้านการวิจัย คณะมีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 10 เรื่อง
3. ด้านบริการวิชาการ คณะให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 9
โครงการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จานวน 270,000 บาท และนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
จานวน 5 โครงการ
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง โดย
กาหนดเป็นนโยบายของคณะ ให้บุคลากรทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 40
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
4.2 มีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เพื่อจัดหารายได้
5. ด้านการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน คณะมีการเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้ด้าน
ประชาคมอาเซียน และพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และมีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อ
3. ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่ อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้เพียงพอกั บ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา
5.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจ านวน
31 คน หรื อ ร้อ ยละ 43.14 ของจ านวนกลุ่ม ตั ว อย่า ง ให้ ค วามเห็นผลการบริห ารจัดการของคณบดี
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้นาของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) ด้านการ
บริห ารจัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.44) ด้านการ
บริหารงานในหน่วยงานได้ คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.41) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.55)
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.46)
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5.3 การประเมินผลงานคณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 22 คน หรือร้อยละ 43.14 ของ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ คะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนการสอน
ระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.65) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.61) คะแนนเฉลี่ย
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50) คะแนนเฉลี่ย ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.88) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.76) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
3.97) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย3.74)
6. การวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. คณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และ
โอกาสนาไปสู่กลยุทธ์ที่มุ่งความสาเร็จได้ชัดเจน
2. คณบดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานสู่ผลสาเร็จมีจิตอาสา และเป็นผู้นาในการบริหารให้บุคลากร
ในหน่วยงานภายในและภายนอกมาร่วมมือกันทางานเพื่อเป้าหมายขององค์กร
3. มี ก ารสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้ารับ การพัฒนาตามสายงาน และสนับ สนุนให้
อาจารย์มีศักยภาพสูงขึ้น จากการให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการทาผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย
4. บุคลากรของคณะให้ความร่วมมือดีมาก มีกลไกในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิท ยาลัย
และจากผู้บริหารทุกระดับสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะ
5. มีการจัดค่ายทาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการให้รางวัลและบทลงโทษ
6. มี ก ารเชิ ญ อดีต คณบดี แ ละอาจารย์อ าวุ โ สมาเป็ นวิ ท ยากร อาจารย์ ส อนที่ เ ป็น ต้นแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมจากคณบดี ประธานสาขาวิชา และอาจารย์
อาวุโสของคณะ ที่ร่วมกันเลือกมาเป็นกรรมการ ซึ่งได้รับการยอมรับ และผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี
สู่การปฏิบัติ ทาให้เกิดการประเมินองค์กรในภาพดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา
8. มีการประชุมทาแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
9. นั ก ศึ ก ษาแต่ ง กายถู ก ระเบีย บและร่ว มท ากิ จ กรรมของคณะและของมหาวิ ท ยาลัยโดย
พร้อมเพรียงเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
10. มีการจัดประชุมอาจารย์ทุกภาคการศึกษา โดยมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในแนวทางพัฒนา
11. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
12. มีการจัดตารางอบรม การทาวิจัย และคลินิกวิจัยทาให้เกิดผลงานและผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับภูมิทัศน์บรรยากาศห้องเรียนให้น่าสนใจให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนโดย
มีการออกแบบ ซึ่งอาจเป็นจุดเด่นนาร่องของคณะต่าง ๆ
2. คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยที่สามารถผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ายิ่งทางภูมิปัญญาควร
ให้มีผู้ดาเนินงานร่วมกัน เช่นในด้าน ฝ่ายการตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ หรืออืน่ ๆ
เป็นต้น โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานตลาดภายนอก โดยกาหนด
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีข้อบังคับหรือระเบียบ ประกาศรองรับ ในการจัดระบบกระบวนการ
ผลิตและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
6.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้ ง สายวิชาการและสายสนับ สนุนในคณะจ านวน
67 คน หรือร้อยละ 63.63 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านภาวะผู้นาของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่ สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.63) ด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.61) ด้านการบริหารงาน
ในหน่วยงานได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สดุ (คะแนนเฉลี่ย 4.67) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.69) ภาพรวมได้คะแนน
เฉลี่ยระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.72)
6.3 การประเมินผลงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 42 คน หรือร้อยละ 63.63 ของ
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ให้ ค วามเห็ น ผลงานของคณะ 8 ด้ า น มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า น
การเรียนการสอนระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.22) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.08) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.07) คะแนนเฉลี่ยด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.95) คะแนนเฉลี่ยด้านการ
พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.16) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบ สาน
โครงการอันเนื่อ งมาจากแนวพระราชดาริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.03) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.15) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09)
7. การวิเคราะห์การดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7.1 จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น
1. วิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในที่มีรูปแบบองค์กรและการดาเนินงานที่โดดเด่นและแตกต่างจาก
คณะ ทั้งในด้านการบริหารงานและงบประมาณ
2. อาจารย์มี ตาแหน่ง ทางวิ ชาการระดับ ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์จ านวนมาก
(ศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คนจากจานวนเต็ม 29 คน) และมี
คุณวุฒิปริญญาเอกจานวนมาก(17คนจากจานวนเต็ม 29 คน)
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3. วิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐาน TQF มีหลักสูตรหลายประเภททั้งภาคปกติ (4 หลักสูตร)
และภาคพิ เศษ (9 หลัก สูตร) หลายระดับทั้งระดับ ปริญญาตรี (4 หลัก สูตร) ปริญ ญาโท (4 หลักสูตร)
ปริญญาเอก (4 หลักสูตร) และหลายสาขาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ (3 หลักสูตร) ศิลปะศาสตร์ (4 หลักสูตร)
สังคมศาสตร์ (4 หลักสูตร) และบริหารธุรกิจ (2 หลักสูตร) มีหลักสูตรนานาชาติ (1 หลักสูตร) และมีแผนที่
จะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นอีก (3 หลักสูตร)
4. วิทยาลัยมีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน (ร้อ ยละ 5.7) และมีการจัดสรรงบประมาณแก่
การพัฒนางานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
5. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึก ษา
เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่ ง ให้มี การฝึกปฏิบัติในห้องฝึก และสถานประกอบการ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ร้อยละ 89) บัณฑิตมีความพึง
พอใจต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ร้อยละ 87) ผู้ใช้งานบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
สภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ร้อยละ 92) นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศในระดับมาก (ร้อยละ 74)
6. วิทยาลัยมีการดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ได้จานวน 39 โครงการ จากจานวน 77
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี (ระหว่าง ค่าเฉลี่ย 4.11-5.00 หรือ
ร้อยละ 83)
ข้อเสนอแนะ
1. วิท ยาลัยควรตั้ง เป้าหมายภารกิจของวิท ยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็นองค์ก รชั้นนาด้าน
นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรม หรือ การจัดการ หรือ นวัตกรรมการจัดการ หรือการจัดการนวัตกรรม)
ทั้งนี้พันธกิจการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและบทบาทการพัฒ นาองค์กร การพัฒนาหลักสูตรและ
การพัฒนาบุคลากรต้องมุ่งไปให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ ซึ่งจะมีความเฉพาะและแตกต่าง
คณะและหน่วยงานจัดการศึกษาอื่น
2. วิทยาลัยต้องกาหนดแผนกลยุทธ์ที่มุ่งให้องค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นว่า “เป็นผู้นาสร้างสรรค์
นวัตกรรมแห่งความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม” และมีตัวชี้วัดรายปีที่แสดงว่าวิทยาลัยได้บรรลุในวิสัยทัศน์
นั้น เช่นมีนวัตกรรมใหม่ในการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรมตามสาขาวิชาการที่เปิดสอน
3. ในการก าหนดแผนกลยุท ธ์วิท ยาลัยควรให้ความส าคัญ กั บ ภารกิ จ เฉพาะของวิท ยาลัยที่
แตกต่างจากคณะปกติ โดยเฉพาะพันธกิจข้อ 1.5.4 การสร้างความร่วมมือในลักษณะพิเศษและข้อ 1.5.5
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐาน คล่องตัว ยืดหยุ่นและรวดเร็ว
4. ในระยะยาววิทยาลัยควรพัฒนาอาจารย์ประจาให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อ
ทดแทนคณาจารย์จานวนหนึ่งซึ่งลาออก หรือหมดสัญญาจ้าง
5. วิท ยาลัยต้อ งวางกลยุท ธ์ในการเพิ่ม จ านวนรับ นัก ศึก ษาให้เ ป็นไปตามแผนและก าหนด
มาตรการในการรับนักศึกษาประจาปีของวิทยาลัย
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6. วิทยาลัยควรมีแผนยุทธศาสตร์ทางวิจัย เพื่อผลักดันให้อาจารย์ประจาผลิตข้อเสนองานวิจัย
ออกไปรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งยังมีจานวนน้อย เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมตามจุด
มุ่งของวิทยาลัยและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาได้ทาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยให้มากขึ้น
7. วิทยาลัยควรวางระบบการบริหารจัดการงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ
บริห ารและดาเนินงานของวิทยาลัยที่มี ความแตกต่ างไปจากคณะปกติ ทั้ ง ด้านการบริหารจัดการและ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและแสวงหารายได้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบ
การบริหารงบประมาณของวิทยาลัยที่ชัดเจนแยกจากมหาวิทยาลัย
8. วิทยาลัยควรมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ เพื่อเป้าหมายที่
เหมาะสมตามสภาพ
9. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการเขียนบทความทางวิชาการ จัดทาวารสารทางวิชาการ การแต่ง
และเรียบเรียงเอกสารตาราของอาจารย์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
10. วิ ท ยาลั ย และการด าเนิน งานของคณบดี ค วรปรับ ปรุง ให้มี ก ารเร่ง รัด ให้มี ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์และองค์ประกอบการประเมินที่มีผลการดาเนินงานต่าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และความสาเร็จ
ของการใช้งบประมาณในทุกแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งการดาเนินงาน
ในมิติและตัวบ่งชี้ที่1.1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มิติและตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ความสาเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการในปีการศึกษาที่ประเมิน มิติและตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
และมิติและตัวบ่งชี้ที่ 9.3 การเพิ่มขึ้นของจานวนรับนักศึกษา
7.2 การประเมินผลการบริหารจัดการของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจานวน 27
คน หรือร้อยละ 47.37 ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังนี้
ด้านภาวะผู้นาของคณบดีได้คะแนนเฉลี่ยในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) ด้านการบริห ารจัดการ
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 จานวน 18 คน หรือร้อยละ 47.37
ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นผลงานของวิทยาลัย 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ คะแนนเฉลี่ยด้าน
การเรียนการสอนระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) คะแนนเฉลี่ยด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89)
คะแนนเฉลี่ยด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87) คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02) คะแนนเฉลี่ยด้านการสืบสานโครงการอัน
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เนื่องมาจากแนวพระราชดาริระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.98) คะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) คะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89) ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.94)

ผลสรุปคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ (วิทยาลัย) ตามมิติ/ตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มิติ/ตัวชี้วดั

ค่า
ครุ
มนุษย์
น้าหนัก ศาสตร์ ศาสตร์ฯ
มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน
1.1 องค์ประกอบที่ 2
5
4.33
4.24
การผลิตบัณฑิต
1.2 องค์ประกอบที่ 3
5
5
5
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
1.3 ร้อยละของ
5
5
4
นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้
มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 4
10
4.5
4.58
การวิจัย
มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ
3.1 องค์ประกอบที่ 5
5
5
5
การบริการวิชาการแก่
สังคม
3.2 ร้อยละความสาเร็จ
5
5
5
ของโครงการ/กิจกรรม
การประสาน
มิติ 4 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 6 การ
5
5
5
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ร้อยละความสาเร็จ
2
5
4.58
ของตัวบ่งชี้ตาม
แผนปฏิบัติราชการในปี
การศึกษาที่ประเมิน
5.2 องค์ประกอบที่ 1
2
5
5
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ
5.3 องค์ประกอบที่ 7
2
4.75
4.83
การบริหารและการ
จัดการ
5.4 องค์ประกอบที่ 8
2
5
5
การเงินและงบประมาณ

ค่าคะแนน
วิทยา
การจัดการ

วิทยา
ศาสตร์ฯ

เทคโนฯ
อุตสาหกรรม

เทคโนฯ
เกษตร

นวัต
กรรมฯ

เฉลี่ย*

มหา
วิทยาลัย**

4.45

4.41

4.11

4.96

3.99

4.36

4.58

5

5

5

5

5

5

5

2

5

4

4

4

4

5

5

4.11

2.93

4.86

3.61

4.23

4.82

5

5

4.75

5

5

4.96

5

5

5

5

5

5

5

5

4.67

4.67

5

5

5

4.91

5

5

4

4.65

4.72

1

4.14

5

5

5

5

5

5

5

5

4.96

4.93

4.86

5

4.91

4.89

5

5

5

5

5

5

5

5
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มิติ/ตัวชี้วดั
5.5 องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ค่าคะแนน
ค่า
ครุ
มนุษย์
น้าหนัก ศาสตร์ ศาสตร์ฯ
2
4
5

วิทยา
การจัดการ
4.91

วิทยา
ศาสตร์ฯ
4.88

เทคโนฯ
อุตสาหกรรม
4.81

เทคโนฯ
เกษตร
5

นวัต
กรรมฯ
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละความสาเร็จของ
10
5
5
โครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการตามแผน
พัฒนาบุคลากร การ
จัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และ
การปฏิบัติตามจรรยา
บรรณวิชาชีพคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษา
มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7.1 ร้อยละความสาเร็จ
5
5
5
ของโครงการ/กิจกรรม
งานบริการวิชาการที่
กาหนดตามแผนงาน
ด้านการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
7.2 ร้อยละความสาเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
ในการนาแนวทางสืบ
สานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริมา
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการ
บริหารมหาวิทยาลัย

5

5

มิติ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
8.1 ร้อยละความสาเร็จ
10
5
ของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนงานในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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4.8

มหา
วิทยาลัย**
4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

เฉลี่ย*

ค่าคะแนน

มิติ/ตัวชี้วดั

ค่า
ครุ
มนุษย์
น้าหนัก ศาสตร์ ศาสตร์ฯ
มิติ 9 ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
9.1 แผนความเสี่ยง
4
5
5
ประเมินตามแผนความ
เสี่ยงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน สกอ. 7.4
9.2 ร้อยละการเบิกจ่าย
4
5
5
ตามแผน
9.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้น
2
1
1
ของนักศึกษา
(เปรียบเทียบจาก
จานวนนักศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา)
คะแนนเฉลี่ยมิตติ ัวชี้วดั
90
4.79
4.75
คะแนนผลงานจาก
แบบสอบถาม
คะแนนรวมปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2557
คะแนนรวมปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2556

วิทยา
การจัดการ

วิทยา
ศาสตร์ฯ

เทคโนฯ
อุตสาหกรรม

เทคโนฯ
เกษตร

นวัต
กรรมฯ

เฉลี่ย*

มหา
วิทยาลัย**

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.77

5

3

4.68

4.05

5

1

5

1

1

2.14

1

4.78

4.73

4.63

4.83

4.47

4.71

4.80

10

3.81

4.19

3.74

4.09

2.82

3.54

3.94

3.73

3.77

100

4.69

4.70

4.68

4.67

4.45

4.70

4.41

4.61

4.70

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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