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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คานา
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 และ หมวด4 การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผล มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการทาหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 06/2559 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 07/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และคณบดี
ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงการจัดทาแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและเชื่อถือได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ต่อไป
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และคณบดี
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนทาให้การประเมินผลงานในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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บทนา
ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา
ต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 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
โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และ สีเขียว เป็นสีประจาโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติ
ของพระองค์
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
ในขณะนั้นได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์)
จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อม
ด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์
ทรงเปิดพระอนุส าวรี ย์ส มเด็จ พระราชปิ ตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิ รินธรและ
พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ตั้งเป็นมูลนิธิ
สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
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 แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศคาว่า ราชภัฏ คือคนของพระราชา
24 มกราคม พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็น
ตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ าล้นกระหม่อมหาที่สุ ดมิ ได้ แก่
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2542 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารีเสด็จฯ
ทรงวางพวงมาลาพระอนุ ส าวรีย์ ฯ และทรงเปิดอาคารฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้า
วไลยอลงกรณ์
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ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เสด็ จ ฯ ทรงวางพวงมาลาพระอนุ ส าวรี ย์ ฯ ทรงเปิ ด อาคาร 100 ปี สมเด็ จ
พระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 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 ถาบั น
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
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 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 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
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (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 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
1.1.9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.10 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.11 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1.12 กองกลาง
1.1.13 กองนโยบายและแผน
1.1.14 กองพัฒนานักศึกษา
1.1.15 หน่วยตรวจสอบภายใน
1.2 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในโดยมติสภามหาวิทยาลัย
1.2.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.2.2 บัณฑิตวิทยาลัย
1.2.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
1.2.4 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ (มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559)
1.3 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของมหาวิทยาลัย
1.3.1 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
1.3.2 สานักศิลปวัฒนธรรม
1.3.3 สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
1.3.4 สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
1.3.5 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
1.3.6 หน่วยงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1.3.7 หน่วยงานศูนย์ภาษา
1.3.8 งานวิชาการศึกษาทั่วไป
1.3.9 งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
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2. ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ปรัชญา : วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ค่านิยมหลัก (Core Values)
V : Visionary เป็นผู้รอบรู้
A : Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like and learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
ภารกิจ (Mission)
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทาบุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น
ให้มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการบนพื้ น ฐานของภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิป ไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริ หารงานพัฒ นาชุ มชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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6. ประสานความร่ ว มมือ และช่ว ยเหลื อเกื้ อ กูล กัน ระหว่า งมหาวิ ทยาลั ย ชุมชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึก ษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้น บ้า นและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
2. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
3. จัดกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ ของสังคมและ
มีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และ อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4. พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ชานเมือง และศูนย์
ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม และประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล เป็น
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ
7. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วม
แก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ
8. สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
9. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก
10. พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
11. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
12. บริ ห ารจั ด การงบประมาณประจ าปี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตอบสนองนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
13. พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
14. พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่น และเป็นทีย่ อมรับ
ของผู้มาติดต่อ
15. เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทางานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่
อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย
16. พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ นวัตกรรม
และการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ
5
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17. ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงานประจาปี
ตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
18. จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์
และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
19. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
20. ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรทาง
การศึกษา
3. นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2561
สืบเนื่องจากปัจจุบันสังคมโลก รวมทั้งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลและระบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทาให้ประเทศไทยมีความจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิ จ นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ชาติ ที่ เรี ยกว่ าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารั ฐ และการปฏิ รูป
การศึกษาให้เป็นการศึกษา 4.0
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
ชาติของรัฐบาล เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการบริหาร
การดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการกากับติดตามผล การประเมินผล
การดาเนิ น งานของมหาวิทยาลั ย และผู้ บริห ารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีส าระส าคัญของนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยในช่วงปีพ.ศ. 2559-2561 ดังนี้
นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ส่ งเสริ มให้ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิ ตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัล และการยกย่องใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอย่างน้อย
5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560
นโยบายข้อที่ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพั ฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University
Engagement) ทั้ ง ในส่ ว นของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ มีบทบาท เข้าไปมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่ที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และ
ตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เร่งสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็น
ที่ยอมรับในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมทางานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการตามปรั ช ญาการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ
(Productive Learning Philosophy) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์นาไปสู่การสร้าง
6
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นวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง และมีการคัดเลือก ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูง
พิเศษ (Talent) สร้างและนาเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่
อย่างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษาการ
ลงทุนด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารการเงิน
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้า งธรรมาภิบาล โดย
เสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยมีพลวัตรในการพัฒนา เรียนรู้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ เสริมสร้างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ สร้างความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มี กายภาพและบรรยากาศ
ทางวิชาการ สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะ และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย
1.4 เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.5 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล
เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ
1.6 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การ
ร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
2.3 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่ งยื่น ที่มีการพัฒนาจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ
2.4 เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทางานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่
อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย
7
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2.5 พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ นวัตกรรม
และการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ
2.6 จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์
และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
2.7 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
กลยุทธ์
3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ชานเมืองให้เป็นที่
รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
3.2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่
รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
3.3 สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3.4 ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในการพัฒนาภูมิปั ญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
4.1 บริ ห ารจั ด การงบประมาณประจ าปี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตอบสนองนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับของผู้มา
ติดต่อ
4.4 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก
4.5 ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงานประจาปี
ตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
4.6 ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรทาง
การศึกษา
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สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกาหนดมิ ติการประเมิน
9 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการสร้า งเครือข่ายความร่วมมือ และด้านการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการประเมินดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1. ผลการดาเนินงานตามมิติการประเมิน 9 ด้าน
1.1 ด้านการเรียนการสอน
1.1.1 จุดเด่น
1) มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 22 หลักสูตร 65 สาขาวิชา มีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ปี) 12 หลักสูตร 44 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 1 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร
5 สาขาวิชา และจัดการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา
และหลักสูตรสองภาษา 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยการสนับสนุนการให้ทุนศึกษาต่อ
การทาผลงานวิช าการ และการพัฒ นาตนเองทั้งในส่ว นของการจัดอบรมภายในมหาวิทยาลั ย จานวน
13 โครงการ โดยเน้น Education 4.0 และสนับสนุนให้อบรมกับหน่วยงานภายนอก
3) มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุน ส่งเสริม ให้หลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity – Based Leaning) ตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลั ย จ านวนทั้งสิ้ น 54 หลั กสู ตร จากจานวนหลั กสู ตรที่ เปิ ดสอน 65 หลั กสู ตร คิดเป็ น
ร้อยละ 83.08
4) การบูรณาการการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม (Socially-engaged Pedagogy) โดยมี
นั กศึกษาเข้าไปมีส่ ว นร่ วมในการบริ การวิชาการในพื้นที่ชุมชน การวิจัยบางโครงการ ซึ่ งการออกแบบ
การเรียนการสอนเช่นนี้ ได้ให้ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ที่สาคัญแก่นักศึกษา เช่น การทางานเป็นทีม
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษารวมทั้งอาจารย์
ผู้สอนด้วย
1.1.2 ข้อเสนอแนะ
1) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ถือเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญ และ
เป็ น นโยบายหนึ่ ง ของ กกอ. ดั ง นั้ น บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ควรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะด้ า นนี้
อย่างจริงจัง ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ และโครงการ
อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ แต่ควรมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาด้วย แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
อาจารย์ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาจานวนน้อย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดหาอาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาเพิ่มขึ้น
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2) ควรพัฒนาให้ทุกสาขาวิชานาระบบสหกิจศึกษามาใช้ในการจั ดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ และจะทาให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทาทันทีเมื่อ
สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 บัณฑิตได้งานทา หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เพียงร้อยละ
61.47 แต่มีแนวโน้มที่เพิ่มจากปีการศึกษา 2557 ซึง่ มีร้อยละ 47.23)
3) มหาวิทยาลัยควรวางแผนดาเนินการอย่างจริงจังในการจัดทาโครงการ โดยใช้พื้นที่ ณ ศูนย์
สระแก้ว ให้เป็นต้นแบบ การทาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดาริ ให้กับชุมชนในพื้นที่ รวมไปถึงให้ชุมชน
ในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นฐานในการดึงนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึ กษาเป็นการเพิ่มจานวน
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง
4) มหาวิทยาลัยควรให้นโยบายคณะและหน่วยงานอื่นๆ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มคนวัยทางานแก้ไขปัญหาในการทางานให้หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น รวมถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย คณะ และสามารถประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทาง
หนึ่ง
1.2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
1.2.1 จุดเด่น
1) มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนงานวิจัยและปรับทิศทางและแผนงานวิจัยให้สอดคล้อง
นโยบายใหม่ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากการที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดทิศทาง วาง
นโยบายและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรด้านต่างๆและด้านการวิจัยใหม่ คือ (ก) VRU 4.0 WISDOM
2020 การสร้างสังคมอุดมปัญญา (ข) VRU 4.0 PRODUCTIVE LEARNING การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (ค)
VRU ENGAGEMENT พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดเป็ น นโยบายส าคั ญ ของการวิ จั ย ในอั น ที่ จ ะสร้ า งผลงานเชิ ง
ประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (UNIVERSITY ENGAGEMENT) โดยเฉพาะในส่วนของการวิจัย โดยมุ่งที่
จะผลิตผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ใหม่ที่บูรณาการทางศาสตร์แบบสหสาขาและตอบสนองความต้องการ ทั้ง
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งพัฒ นาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ
3) มหาวิทยาลัยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายขึ้นไว้เพื่อให้เกิดผลเชิงประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของการวิ จั ย ไว้ จ านวน 8 รายการ คื อ (ก) จ านวนพื้ น ที่ เ ป้ า หมายการด าเนิ นการ
UNIVERSITY ENGAGEMENT เป้าหมายความสาเร็จอยู่ที่จานวน 3 พื้นที่ (ข) ระดับความสาเร็จในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เป้าหมายความสาเร็จของโครงการอยู่ที่ร้อยละ 50 (ค) ร้อยละหลักสูตรที่
นักศึกษามีโครงการจิตอาสา เป้าหมายความสาเร็จอยู่ที่ร้อยละ 50 (ง) จานวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ เป้าหมายความสาเร็จอยู่ที่จานวน 7 ผลงาน (จ) จานวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปั ญหา เป้ าหมายความส าเร็ จ อยู่ ที่จ านวน 7 ผลงาน (ฉ) จานวนครั้งการจัดประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เป้าหมายความสาเร็จอยู่ที่ จานวน 2 ครั้ง (ช) จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิง
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เป้าหมายความส าเร็จ อยู่ที่ จานวน 10 บทความ และ (ญ) จานวนเงินวิจัยที่สนับสนุนต่อปี เป้าหมาย
ความสาเร็จอยู่ที่จานวน 35 ล้านบาทต่อปี
4) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารก าหนดนโยบาย ‘วไลยฯมุ่ ง เป้ า ’ ที่ มี ก ารบู ร ณาการจากศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องจากหลายคณะ/สาขา เพื่อปรับแผนการดาเนินงานประจาปีให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ใหม่ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรอบคอบและทันท่วงที โดยจัดเป็น ชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (RESEARCH
PROGRAM) เช่น โครงการ UNIVERSITY ENGAGEMENT หรือ โครงการศูนย์การศึกษาและจัดการปัญหา
ระบบนิเวศชานเมือง เพื่อสร้างผลงานเชิงประจักษ์ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม
5) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ด้านข้อมูลสารสนเทศการวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีเวบไซต์ที่สนับสนุนภารกิจการวิจัย มีกองทุนการวิจัยมา
ใช้ส นั บ สนุ น ภารกิจ การวิจั ย ที่ส มบู ร ณ์ เป็น ประโยชน์ และเอื้ อประโยชน์ต่ อ การท าภารกิจ การวิจั ย ของ
บุ ค ลากร และมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง จั ด ให้ มี ก ารสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จัย และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โ ดยจั ด ให้ มี
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมในการประชุม
ทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย มีการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่
และพัฒนาเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย สสว. สกว. สสส.และหน่วยภาครัฐอื่นๆ
ด้วย
6) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
การเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย ในการประชุ ม ทางวิช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2559 มหาวิทยาลั ย ได้ รั บ
งบประมาณการวิ จั ย ทั้ ง สิ้ น 10 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 370 อาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยสามารถผลิตผลงานวิจัยได้ทั้งสิ้น 267 หัวเรื่อง โดยผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้นและครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดด้านการประกัน คุณภาพและยังมีการทบทวนแผนการวิจัยระหว่างปีเพื่อปรับแผนงานวิจั ยและ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณระหว่างปีให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของมหาวิทยาลัยในปีปัจจุบัน
7) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรการวิจัยเพื่อให้อาจารย์มีความสามารถทางการวิจัยเพิ่มขึ้น
อาทิเช่นความรู้การวิจัย การเขียนข้อเสนอวิจัย การตีพิ มพ์และเผยแพร่ จรรยาบรรณการวิจัย การจัดทา
คู่มือการทาวิจัย การจดสิทธิบัตรและระบบกลไกการบริหารงานวิจัย และสร้างขวัญกาลังใจ ยกย่องและ
มอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นหรือยอดเยี่ยมในหลายสาขา หลายประเภท
8) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยได้รับการพิมพ์เผยแพร่และนาเสนอในการประชุมทางวิชาการและ
ยังได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสาคัญๆหลายรางวัล
1.2.2 ข้อเสนอแนะ
1) มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิจัยสูงนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ออกไปแสวงหาแหล่ ง ทุน จากภายนอกให้ ม ากขึ้น โดยเฉพาะโครงการวิจัย ทางด้านมนุษ ย์ศ าสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ และและครุ ศ าสตร์ เพราะข้ อ มู ล ในปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า จากการที่
มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจานวน 10.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินทุน
สนับสนุนทางสาขาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ในสาขาอื่นยังมีน้อยหรือไม่มีเลย
11

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| VRU

2) มหาวิทยาลัยควรมุ่งให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยให้มากขึ้น เพราะ
จากผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ทาได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2559 จานวน 267 ชื่อเรื่อง เป็นผลงานที่ได้รับ
การประเมิน ด้ว ยค่าถ่ว งน้ าหนั กอยู่ ในระดับ 0.2-0.4 จานวนมากถึง 140 ชื่อเรื่อง มีผ ลงานที่ได้รับการ
ประเมินในระดับ 0.6-1.0 เพียงจานวน 132 ชื่อเรื่อง
3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเฉพาะใช้ผลักดันให้อาจารย์ส่วนอื่นที่ยังไม่ได้ผลิตผลงานวิจัยได้
เข้ามาทาวิจัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในคณะที่มีจานวนผลงานวิจัยต่าหรือในคณะที่มีอาจารย์คนหนึ่งทาวิจัย
คนเดียวหลายชื่อเรื่อง ข้อมูลในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์
จานวน 75 คน มีผลงานวิจัยเพียง 19 ชื่อเรื่อง หรือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์จานวน 22 คน มี
ผลงานวิจัยเพียง 4 ชื่อเรื่องเท่านั้น
1.3 ด้านการบริการวิชาการ
1.3.1 จุดเด่น
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น จึง ให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดฝึกอบรมและจัดทาโครงการ
ด้านบริการวิชาการ ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิ ช าการเป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ คณะ ศู น ย์ ส านั ก ต่ า งๆ ได้ แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2) มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ คณะทางาน และหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนที่กาหนดอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
ดูแลรับผิดชอบประสานงาน เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้กาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการ
ให้ บ ริ การวิชาการ เพื่อให้ บุ คลากรทุกคนใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดทาเป็น คู่มือการให้บริการ
วิชาการ
3) ในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณ จานวน 2,046,902 บาท (สองล้านสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสองบาท) เพื่อดาเนินโครงการ/
กิจ กรรมด้านการบริ การวิช าการแก่สั งคมตามแผน จานวน 75 โครงการ จาแนกรายคณะ คือ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 14 โครงการ จานวน 330,000 บาท คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 11 โครงการ จานวน 365,134 บาท คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 โครงการ
จ านวน 301,300 บาท คณะครุ ศ าสตร์ จ านวน 7 โครงการ จ านวน 306,660 บาท คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จานวน 4 โครงการ จานวน 60,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 13
โครงการ จานวน 150,000 บาท วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จานวน 5 โครงการ จานวน 120,400 บาท
และสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จานวน 13 โครงการ จานวน 413,408 บาท เพื่อส่งเสริม
และพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย จ านวน 4,520 คน
กลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
โดยมีสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับคณะ ศูนย์ และสานักต่างๆ เป็นหน่วยดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
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4) มหาวิทยาลั ย ได้ดาเนิ น การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่ว ยงานที่จะให้ บริการ
วิชาการก่อน เพื่อนามาประกอบการกาหนดทิศทาง และการจัดทาแผนบริการวิชาการ
5) มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จั งหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชี น้ าร้ า ย อ าเภออิ น ทร์ บุ รี จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตาบลหินตั้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนตาบลสวนพริกไทย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนตาบลชีน้าร้าย โครงการอบรมคูปอง
พั ฒ นาครู ให้ กั บ ครู และโครงการเสริ ม สร้ า งอาชี พ ชุ ม ชนคลองห้ า ให้ กั บ ประชาชนต าบลคลองห้ า
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขอ
การรับรองมาตรฐาน ISO 17025: 2005 ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการในรูปของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น
75 โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 1,962,607.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.88 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 4,520 คน
7) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิช าการที่ บู ร ณาการกั บ การเรีย นการเรี ยนสอน
การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48
8) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33 ของ
อาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
9) มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 2 แห่ง
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
หน่ ว ยตรวจวิเคราะห์ ทางสิ่ งแวดล้ อม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพความสามารถของห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ และคณะครุศาสตร์ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10) คณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย จานวน
12 โครงการ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการฟื้นฟูแหล่งน้าตลาดร้อยปีระแหง โครงการ
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรชุมชนสวนพริกไทย คณะวิทยาการจัดการ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับชุมชน โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ไทยเท่...ช่วย
วัยรุ่นมาทาเท่อย่างไทย” โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คณะครุศาสตร์ โครงการรัก
การอ่านภาษาไทย (โรงเรียน ตชด.3 แห่ง) โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กองกากับ
การที่ 12 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบัวแก้วเกสร และ
ชุมชนคลองห้า) โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชนคลองห้า
11) โครงการที่ดาเนินการทั้งหมดได้รับการประเมินผลสาเร็จโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ แบบ 3 มิติ คือประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนาไปใช้
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ผลการดาเนินงานพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่อบรมอยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นคะแนนร้อยละ 91.49 (ซึ่งสูงจากรอบประเมิ นปีที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ
91.42) ผู้ เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้ บ ริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 86.02 ด้านการประเมินผลการนาไปใช้พบว่า ทุกโครงการตามแนวพระราชดาริมีการนา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติและมีการนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน คิดเป็นคะแนนร้อยละ
88.70 (ซึ่งสูงจากรอบประเมินปีที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 87.61)
12) ผลการดาเนินงานในภาพรวมคณะ ที่อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เช่น เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ เป็นกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติ และอื่นๆ รวมจานวน 30 คน จากกอาจารย์ทั้งหมด 361.50 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30
13) คณะและสาขาวิช า ได้ร่ว มทาแผนพัฒ นา (Improvement plan) ในการจัดทาแผน
โครงการ กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
14) มหาวิทยาลั ย มีการจั ดบริการวิช าการที่ส ร้างรายได้ จานวน 9 โครงการ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบริการวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD) คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “โครงการคูปองพัฒนาครูปีงบประมาณ 2559”
โครงการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการกับโรงเรียนสังข์อ่าวิทยา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการพื้นฐานการใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-200) สานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โครงการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของสานักฯ
15) สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุด มศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ โดยจัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement)
คณะ วิทยาลัย และสานัก จึงมีโครงการ/กิจกรรมตอบสนองโครงการดังกล่าว ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงการสารวจความต้องการและศึกษาบริบทชุมชนคลองห้า หมู่ 8 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทางานด้านพันธกิจเพื่อสังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะท างานด้ า นพั น ธกิ จ เพื่ อ สั ง คม โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” ระยะสั้น (In house) คณะวิทยาการจัดการ โครงการ
ความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม โครงการสารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชน
ตาบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
1.3.2 ข้อเสนอแนะ
1) สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (สสร.) ที่เป็นหน่วยงานด้านบริการวิชาการ ควร
ร่วมมือกับคณะ/ศูนย์/หน่วยงาน กาหนดพื้นที่ หน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่างๆ สารวจความต้องการและ
ศึกษา บริบทชุมชนทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น โครงการ/กิจกรรมแบบให้เปล่า และหารายได้ และกรอบ
ระยะเวลาปฏิบัติการและทราบว่าโครงการใดควรเป็นโครงการต่อเนื่องและยั่งยืน
2) ควรร่ ว มมื อ กั บ คณะ/ศู น ย์ / หน่ ว ยงานบู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการการสอนและการวิ จั ย
(โดยเฉพาะการบริการทางวิชาการที่ต้องการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ถ้าอยู่ในโครงการการวิจัย จะได้
งบประมาณทาให้งานบริการวิชาการที่บูรณาการการสอน การวิจัย จะได้ประโยชน์สูงสุด)
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3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรมีการให้ความรู้ หลักการ วิธีการต่างๆ ในการจัดเวที
การแลกเปลี่ยนและการหาแนวทางร่วมกันในการลงพื้นที่ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยใน
โครงการที่เข้าร่วมกับชุมชน
4) ทางส านั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละบริก ารวิช าการควรจัด ท าโครงการประเมิ นโครงการ/
กิจกรรมทางระบบออนไลน์ เพื่อสรุปและทาแผนพัฒนา (Development Plan) ระยะสั้นและระยะยาว
ต่อไป
1.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.1 จุดเด่น
1) มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน
หลักในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ ทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้ จัดสรร
งบประมาณจานวน 1,524,647 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) มีการวางแผน
กิจกรรมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องจานวน 58 โครงการ
2) สนั บ สนุ น โครงการเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เช่น โครงการสื บ สานประเพณีส งกรานต์ “ถนนข้าวแช่ ” จ.ปทุมธานี โครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา
3) สานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย มีแผนพัฒนานักศึกษาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม และ
ดาเนินการตามแผน เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา เช่น ณ วันปัญญานันทาราม
โครงการจิตอาสา โครงการปลูกจิตสานึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียงพอ
4) สานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน เช่น โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี โครงการบัณฑิตจิต
อาสาร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จ.ปทุมธานี เป็นต้น
5) มหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ด เด่ น ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน
18 รายการ บูรณาการกับการบริการวิชาการจานวน 6 โครงการ
1.4.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรกาหนดโครงการเพื่อสร้างความภูมิใจในเรื่องศิล ปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนักถึง การ
อนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
2) ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมควรร่ ว มมื อ กั บ คณะ ชุ ม ชน จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ชุมชน จังหวัดใกล้เคียงให้ เต็มรูปแบบเพื่อการสืบค้นและเผยแพร่ ให้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
3) สานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะควรกาหนดแผนพัฒนานักศึกษาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมให้
ชัดเจน เพื่อสร้างคุณลักษณะของนักศึกษา อัตลักษณ์นักศึกษา
1.5 ด้านการบริหารจัดการ
1.5.1 จุดเด่น
1) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะมีความรู้ ความสามารถ และมีความตั้งใจสูง อุทิศตน เพื่อ
การทางาน มีความคิดริเริ่มทากิจกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา
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2) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ตอบสนองข้อเสนอและคาแนะนา
พร้อมทั้งทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบเป็นประจา
3) การเป็ น ที่ ย อมรั บ ในประชาคมวิ ช าการ เป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ในคณะกรรมการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโอกาสเสนอแนะความเห็นนโยบายจาก
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ
4) ทุกภาคส่วนพยายามร่วมมือและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีการประชุมหารือ สัมมนาในทุกระดับ
เพื่อร่ วมกั นแก้ ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ตัวอย่างเช่ น การเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่ นดิ น มี แนวโน้ มที่ดี ขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบิกได้ร้อยละ 70.94 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.08
เป็นต้น
1.5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งด้านวิชาการ และการให้บริการชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยใช้โครงการความร่วมมือกับ สสส. จานวน 48 ตาบล เป็นโครงการ
นาร่อง
2) ควรประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย AEC ประสานคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อทางานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
ร่วมกัน
3) ควรติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกคณะ/สานัก โดยเฉพาะเร่งรัดรายจ่ายการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อนึ่ง หากดาเนินการล่าช้าอาจจะถูกปรับลดงบประมาณ
ลงได้ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีร้อยละการเบิกจ่าย 70.94 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 83.08
4) ควรรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้กบั โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ใกล้เคียง โดยอาจให้
เป็นโควตาและทุนการศึกษา เป็นแรงจูงใจ รวมทั้งพิจารณาให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติด้วย
5) เนื่องจากงบประมาณมีแนวโน้มลดลงตามจานวนนักศึกษาที่ลดลง จึงควรหาแนวทางในการ
บริหารเพื่อหางบประมาณจากสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้มากขึ้น
1.6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6.1 จุดเด่น
1) มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่หลากหลาย
จานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (ก) สานักงานอธิการบดี (งานบุคคล) (ข) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(งานพัฒ นาอาจารย์) (ข) คณะ (งานพัฒ นาอาจารย์) (ค) ศูนย์พัฒ นาอาจารย์และบุคลากรมือ อาชี พ
(งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย) และ (ง) ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา (งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย)
2) มหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างหลากหลาย คือ (ก) ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (ข) อาจารย์มหาวิทยาลัย (ค) บุคลากรสาย
สนับสนุน และ (ง) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและเขตพื้นที่ แต่การพัฒนาพนักงานในสถาน
ประกอบการ ยังมีน้อย
3) ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จ านวนทั้งสิ้ น 8 โครงการ มีความส าเร็ จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 โครงการที่ดาเนินการจัดแก่
กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์) เป็นหลัก เช่น แนวทางการบริหารหลักสูตร การทา
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ผลงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตามแนว EDUCATION 4.0 การเขียนหนังสือราชการ ส่วนโครงการที่จัด
แก่บุคลากรสายสนับสนุน คือ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
4) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จ านวนทั้งสิ้ น 4 โครงการ มีความส าเร็ จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 โครงการที่ดาเนินการจัดแก่
กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) คือ การพัฒนาอาจารย์ใหม่มืออาชีพ การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน การเขียนผลงานวิชาการ การนิเทศสหกิจศึกษา
5) ส านั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการ ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยจานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ มีความสาเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 โครงการที่ดาเนินการ
จัดแก่กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์) คือการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีความ
พอเพียง
6) สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจานวนทั้งสิ้น 12
โครงการ มีความสาเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 โครงการที่ดาเนินการจัดแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ
บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์) สายสนับสนุน(พนักงานมหาวิทยาลัย) เป็นหลัก เช่น การปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ค่างานและการกาหนดตาแหน่ง การพัฒนา
เทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน กฎหมายในการปฏิบัติราชการ การให้บริการสู่บริ การที่เหนือ
ความคาดหวัง การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
7) คณะ/วิทยาลัย คณะและวิทยาลัยได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะจานวนทั้งสิ้น
42 โครงการ มีความสาเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 การพัฒนาบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย เน้น
บุคลากรสายการสอน (กลุ่มอาจารย์) เป็นหลัก โดยการอบรมบุคลากร จาแนกได้เป็น 2 ส่วน คือการอบรม
สมรรถนะวิชาชีพครู เช่น งานพัฒนาทักษะการสอน งานพัฒนาทักษะการวัดผล งานพัฒนาทักษะการวิจัย
งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่ง กับการอบรมเพื่อการพัฒนางานบริหารองค์กร เช่น งานประกัน
คุณภาพ งานชี้แจงนโยบาย งานเขียนรายงานประเมินตนเอง การทวนสอบแผนยุทธ์ศาสตร์องค์กร งานมอบ
นโยบายและจัดสรรทุนวิจัย งานเขียนผลงานทางวิชาการ
8) ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
และเขตพื้นที่การศึกษา จานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ มีความสาเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 โครงการที่
ดาเนินการจัดแก่กลุ่มเป้าหมาย คือครูในโรงเรียนเป็นหลัก เช่น ความต้องการการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย
การพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรีย นรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6.2 ข้อเสนอแนะ
1) มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาความสามารถในการจัดบริการทางวิชาการของอาจารย์ที่ศูนย์
สระแก้ว เป็น กรณีพิเศษ เพื่อให้อาจารย์ส ามารถเข้า ไปจัดบริการทางวิช าการแก่ประชาชนในพื้น ที่ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการนาพาศูนย์สระแก้วออกไปสู่ภายนอกที่ตั้ง ดึงหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน และภาคประชาสังคมให้เข้ามาทางานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สระแก้ว
ได้อย่างทันทีทันใด
2) มหาวิทยาลัยควรจัดระบบให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส่วนของ
คณะ ในส่วนที่เป็นการพัฒนาความสามารถร่วม เช่น การอบรมเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การอบรม
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ การอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อลดการจัดกิจกรรมที่ซ้าซ้อนกันและ
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ประหยัดเวลา แรงงานและทรัพยากร ทั้งนี้อาจพิจารณา (ก) ให้คณะใดคณะหนึ่งเป็นผู้จัดและมีบุคลากร
จากคณะอื่ น มาเข้ า ร่ ว ม หรื อ (ข) ให้ ห น่ ว ยงานกลาง เช่ น ศู น ย์ พั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมื อ อาชี พ
สานักงานอธิการบดี หรือสานักวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบเป็นผู้จัดก็ได้
3) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการบูรณาการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
กลุ่มก้อนที่ชัดเจน คือมีกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายที่เฉพาะและมีจุดเน้นร่วม โดยมอบหมายศูนย์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการงานจากทุกคณะ/หน่วยงาน เช่น
ระบุกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน หรือครูในโรงเรียนต้นแบบ หรือระบุพื้นที่ เช่น การ
พัฒนาโรงเรียน...... การพัฒนา อบต. ..... มิใช่แต่ละหน่วยงานต่างเลือกกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายกระจัด
กระจาย ไม่เ กิด ผลกระทบที่เ ด่น ชัด เพื่อ มุ่ง ไปสู่ก ารพัฒ นาที่ (ก) ให้โ ครงการมีร ะยะเวลาการพัฒ นา
ต่อเนื่องในระยะ 3-5 ปี (ข) มุ่งให้เกิดผลลั พธ์ได้เป็นครูต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ อบต. ต้นแบบ และ
(ค) ใช้เป็นหน่วยขยายผลไปยังครูวิชาอื่น โรงเรียนอื่น อบต. อื่นต่อไป จากข้อมูลในปีงบประมาณ 2559
พบว่ามหาวิทยาลัยมีคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 หน่วยงานได้จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ที่จัดและเนื้อหาสาระการอบรม
หลากหลายต่างๆ กัน ยังไม่ทาให้เกิด PRODUCTIVE ของโครงการที่จัดขึ้นให้เห็นเด่นชัด
1.7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.7.1 จุดเด่น
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
บริการวิชาการด้านสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้แก่คณะต่างๆ จานวน 391,000 บาท
(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และคณะได้จัด โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ มี ก ารน้ อ มน าพระบรมราโชวาทที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานให้แก่ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในโอกาสต่างๆ มาจัดทาโครงการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ นอกจากนั้นยังจัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริถวาย
เป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2) คณะ/ศูนย์/หน่วยงานได้ดาเนินการด้านสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
17 โครงการ ได้แก่ โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง
ในกระแสอาเซีย น โครงการบริ การวิช าการตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนักศึ กษา
ภาษาไทยฯ ใฝ่ใจความพอเพียง โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง HUSO VRU English Camp : Do for Others โครงการตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท "EICIP
Sufficiency" กิจ กรรมการศึกษาดูง านการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดาริ บัณฑิตจิตอาสาพัฒ นาอาชี พ
โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่ง
เรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการตามแนวพระราชดาริ : โครงการอบรมและเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
บริการชุมชน โครงการอบรมบารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร โครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจ พอเพีย งชุมชน โครงการส่ งเสริมบุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ยสู่ วิ ถี พอเพียง โครงการต้น แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบัวแก้วเกษร และชุมชนคลองห้า) และโครงการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ไทยเท่...ชวนวัยรุ่นมาทาเท่อย่างไทย”
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3) การสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ที่ บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน 14
โครงการ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากทรัพยากรในท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการบริการ
วิชาการเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน โครงการบริการวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการนักศึกษาภาษาไทยฯ ใฝ่ใจความพอเพียง โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง HUSO VRU English Camp : Do for Others โครงการตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “EICIP Sufficiency” กิจกรรมการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดาริ บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาอาชีพ คณะวิทยาการจัดการ โครงการอบรมและศึกษาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการตามแนวพระราชดาริ : โครงการอบรมและเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก
เพื่อบริการชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการอบรมบารุงรั กษาเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ โครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
4) คณะ/ศูนย์/หน่วยงานและสาขาวิชา ได้ร่วมทาแผนพัฒนา (Improvement plan) ในการ
จัดทาแผน โครงการ และกิจกรรม 17 โครงการ ด้านสืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสอาเซียน โครงการบริการวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนักศึกษา
ภาษาไทยฯ ใฝ่ใจความพอเพียง โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง HUSO VRU English Camp : Do for Others โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โครงการ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “EICIP Sufficiency” กิจกรรมการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาอาชีพ คณะวิทยาการจัดการ โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ คณะครุ ศ าสตร์ โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพในการใช้แ หล่ ง เรี ยนรู้บู รณาการปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการตามแนวพระราชดาริ : โครงการอบรมและเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
บริ การชุมชน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โครงการอบรมบารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ โครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สานักส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ และบริ การวิช าการ โครงการส่ งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลั ยสู่ วิถีพ อเพีย ง โครงการต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบัวแก้วเกษร และชุมชนคลองห้า) โครงการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ไทยเท่...ชวนวัยรุ่นมาทาเท่อย่างไทย”
1.7.2 ข้อเสนอแนะ
1) คณะ/ศู น ย์ / หน่ ว ยงานต่ า งๆซึ่ ง อาจให้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการเป็ น
หน่ ว ยงานหลักและดาเนิน การประสานนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาถอดบทเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้บูรณาการกับการสอน บริการวิชาการ และการวิจัย โดยนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มีส่วนร่วม
โดยนาจุดเด่น ทักษะ ประสบการณ์ ของแต่ละหน่วยงานมาดาเนินโครงการ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและลงชุมชนพื้นที่ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนร่วมกันทา มั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน
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2) ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทุกคนไปเข้าร่วมเรียนรู้
และ ฝึกปฏิบัติจริงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเรียนรู้ศาสตร์ของ
พระราชาอย่างจริงจัง และสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติในการดาเนินชีวิตต่อไป
1.8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1.8.1 จุดเด่น
1) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาการศึกษาให้ มีความเข้มแข็ง ทั้งด้าน
บุคลากรและทรัพยากร เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมทั้งได้มีการดาเนิน
กิจกรรมความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
2) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสร้างความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้มีการ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิเทศ
สัมพันธ์ และกลยุทธ์ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสร้างเครือข่ายให้สอดคล้องกับ “ยุคไทยแลนด์ 4.0”
1.8.2 ข้อเสนอแนะ
1) มหาวิทยาลัยควรมีคาสั่งเพื่อกาหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบที่มีศักยภาพในการดาเนินการ
สร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
2) มหาวิทยาลั ย ควรให้ ความส าคัญในการสร้างเครือข่ ายกับภาคธุร กิจภายในและภายนอก
ประเทศ ในแต่ละสาขาวิชาการที่เปิดสอน เช่น นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
1.9 ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
1.9.1 จุดเด่นด้านการควบคุมภายใน
1) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางระบบการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานของระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544
2) มหาวิ ท ยาลั ย มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการควบคุ ม ภายในระดั บ มหาวิท ยาลั ย และระดับ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีระบบอย่างทั่วถึง เป็นการกาหนดแนวทางที่
จัดวางระบบการควบคุมภายใน ได้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และบรรลุผลสาเร็จตามแนวทางทั่ว
ทั้งองค์กร
3) มหาวิทยาลัยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงานและส่งเสริมบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ
รวมถึงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2554
4) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานรายงานผลการด าเนิ น งานการควบคุ ม ภายในต่ อ
มหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อดูแล ป้องกันทรัพยากรจากการทุจริต
ความเสียหาย การสูญเปล่า ผลการบริหารจัดการที่ผิดพลาด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทันท่วงที
5) มหาวิทยาลัยจัดให้มีและดารงไว้ซึ่งข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานที่เชื่อถือและทันต่อเวลา
โดยมีการรายงานการจัดเก็บรายได้ของแต่ละหน่วยงาน และรายงานการเบิกใช้งบประมาณทุกเดือนต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และรายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน
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6) มหาวิทยาลัยมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ว่ามี
ความสอดคล้องกันหรือไม่และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
7) มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินโครงการต่างๆ และมีการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
ไตรมาสเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ
1.9.2 จุดเด่นด้านการบริหารความเสี่ยง
1) มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง ที่
จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับของมหาวิทยาลัย
มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ ยงใน
หน่วยงาน เพื่อทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบท ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยง
รวมถึ ง ก าหนดประเด็ น ความเสี่ ย งทั้ ง จากภายในและภายนอกที่ จ ะด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย และ
หน่วยงานระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3) มีคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานและมีตัวแทนผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นกรรมการ และมหาวิทยาลัยมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้ บริหารระดับสูงร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้บริหารหน่วยงาน
ระดับสานักร่วมเป็นกรรมการ โดยมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4) มหาวิทยาลั ย ได้นาหลั กธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริห ารเพื่อให้ เกิดผลการปฏิ บัติงานที่ได้
มาตรฐานเป็นระบบ การจัดการที่มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจั ย ด้านการบริการวิชาการ
และด้านบริหารการเงิน งบประมาณและการประกันคุณภาพ
5) มหาวิทยาลัยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง ที่
ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ แ ละข้ อ เสนอแนะในที่ ป ระชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยใช้ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
6) มหาวิทยาลัยจัดทาคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารส่งทุกหน่วยงานและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้
บุคลากรทุกระดับทราบโดยทั่วถึงกัน
1.9.3 ข้อเสนอแนะ
1) ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันเปิดมหาวิทยาลัยสูงขึ้นในทุกๆ ด้าน และมีการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ควรมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบางสาขาวิชา
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น Model Thailand 4.0 เป็นต้น
2) โครงสร้ า งการควบคุ ม ภายในต้ อ งได้ รั บ การสอบถามและปรั บปรุ ง ให้ ทั น กั บ เหตุก ารณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
3) ผู้ บ ริ ห ารควรตระหนั กว่าโครงการสร้างการควบคุมภายในที่ ดีเป็น พื้นฐานส าคัญ ของการ
ควบคุมเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
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4) ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งยอมรั บ บทบาทอ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการคิดและทา เมื่อมีความคิดที่แตกต่างต้องมี การ
อภิปรายหรือเสวนาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ความชัดเจน ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

2. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้านของมหาวิทยาลัย
จากการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับ
คะแนนประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 12 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่า
3.00 จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร และ ตัว บ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการ
บรรลุเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยมีรายละเอียดคะแนนในทุกตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับค่าคะแนนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
มิติ/ตัวบ่งชี้

ค่าถ่วงน้าหนัก

1. ด้านการเรียนการสอน
1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
2. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
3.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมการประสาน ความ
ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรบริหารท้องถิ่น (อบท.)
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิการในปีงบประมาณ
ที่ประเมิน
5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุม่ สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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มิติ/ตัวบ่งชี้

ค่าถ่วงน้าหนัก

6. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือ กิจกรรรม ตามแผนพัฒนา
บุคลากร
6.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือ กิจกรรรม ตามแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
7. ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการที่
กาหนด ตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
7.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมในการนาแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารคณะ
8. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง
เครือข่าย และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรบริหาร
ท้องถิ่น และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
9.1 แผนความเสี่ยง ประเมินตามแผนความเสี่ยง
9.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน
9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา*
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4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4
4

5
5

5
3

2

1

1

คะแนนรวม
4.51
4.42
หมายเหตุ : ผลคะแนนตัวบ่งชี้ จากคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน

3. ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้วยการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็ นของบุคลากร
สายวิชาการจานวน 420 คน และมีผู้ตอบความคิดเห็นส่งแบบสอบถามกลับมาจานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ
45.24 ของจ านวนแบบสอบถามที่ ส่ ง ออกไปสอบถาม ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ ผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคะแนนเฉลี่ย 8 ด้าน (การเรียนการสอน การวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์ และงานสร้ างสรรค์ การบริ การวิช าการ การทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม การพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) คือ 3.85 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.73)
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4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ผลประเมินการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.45 อันประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 9 ด้าน 4.51 และค่าคะแนน
จากแบบสอบถาม 3.85 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับค่าคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด 9 ด้าน
จากแบบสอบถาม
รวม

ค่าถ่วงน้าหนัก
90
10
100

ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
4.51
4.42
3.85
3.73
4.45
4.35

5. ผลการประเมินการบริหารจัดการของอธิการบดีจากแบบสอบถาม
จากการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อการบริหารจัดการของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
จานวน 679 คน และมีผู้ตอบความคิดเห็นส่งแบบสอบถามกลับมาจานวน 365 คน แบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 53.76 ของจานวนกลุ่มประชากร และผลการสารวจความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการของอธิการบดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคะแนนเฉลี่ย 5 ด้าน (ภาวะผู้นา การบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานในหน่วยงาน การปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 และภาพรวมการบริหารจัดการของอธิการบดี ) คือ 4.09 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.82)

ตอนที่ 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณะและวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน่วยงาน 6 คณะและ 1 วิทยาลัย
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมีรายละเอียดรายหน่วยงานดังนี้

คณะครุศาสตร์
1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
1.1 จุดเด่น
1.1.1 ด้านบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
1) มีก ารจัด ความส าคัญ ด้า นการวิจ ัย เพื ่อ เพิ ่ม พูน ผลงานทางวิช าการโดยมีก าร
ดาเนินงาน 3 ด้าน ด้านระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ ด้านเงินสนับสนุนและด้านผลงาน
ทางวิชาการ
2) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และวารสารที่อยู่ฐานข้อมูลระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย ที่ได้รับงบประมาณ
การจ้างจากหน่วยงานเอกชน
3) มีการพัฒนาผลการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะดีขึ้น โดยเฉพาะ
หลักสูตร English Program และหลักสูตรภาษาจีน
4) มีการจัดห้องฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค (Microteaching) ให้กับนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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5) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากขึ้น
6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของอาจารย์และนักศึกษา
7) มีการนานโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบาย
การสอน Education 4.0 ให้เป็น Productive learning
8) มีโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันกตัญญูครูในดวงใจ ซึ่งเป็นคณะที่ผลิตบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดี
1.1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
1) มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์
นั ก วิ จั ย ร่ ว มกั น กั บ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ราชอาณาจักรกัมพูชา
2) มีการจัดสอบวิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีการ
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้สอบผ่านร้อยละ 98.71 และ 23.53 ตามลาดับ
1.1.3 ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาได้ทากิจกรรมบ่มเพาะ ความเป็นครู และความเป็นวไลยอลงกรณ์
ให้กับนักศึกษาใหม่
1.1.4 ด้านบริการวิชาการ
1) มีการจัดโครงการคูปองพัฒนาครู และเลื่อนวิทยฐานะดาเนินการได้ตามเป้าหมายมี
รายได้เข้ามหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่งจากคณะครุศาสตร์
2) มีศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เช่น
โครงการพั ฒ นาเทคนิ ค และนวัต กรรมการจั ดการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ ครู แ ละบุ ค ากรทาง
การศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
3) มีโครงการกิจกรรมที่ลงชุมชนท้องถิ่นโดยพัฒนาตั้งแต่เด็กประถม เช่น โครงการพัฒนา
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กระบวนการเรียน เล่น ฝึกฝน และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน สาหรับเด็กปฐมวัย โครงการการ
ผลิตสารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นต้น
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 ควรพัฒนาหลักสูตร English Program เพิ่มขึ้น
1.2.2 ควรพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพในการจัดการศึกษา
1.2.3 ควรมี ค รู ต้ น แบบครู ข องครู จ ากอาจารย์ ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งในด้ า นการครองตน ครองคน
ครองงาน
1.2.4 ในปัจจุบันควรนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุล ยเดช มาถอดบทเรี ย นในการจัด กระบวนการเรี ยนรู้บริ การวิช าการ และการวิจัย โดย
นักศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วม
2. ผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้านของคณบดีคณะครุศาสตร์
จากการประเมินผลงานของคณะตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับคะแนน
ประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 16 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่ า 3.00
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร และ ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการบรรลุ
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เป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดคณะ
ครุศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60
3. ผลการประเมินผลงานจากแบบสอบถามของคณบดีคณะครุศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 31 คน หรือร้อยละ 44.93
ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ด้านการบริการวิชาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการพัฒนาครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ด้านการสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ด้านในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80)
4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของของคณะครุศาสตร์
ผลประเมินการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะครุศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.52 อันประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 9 ด้าน 4.60 และค่าคะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.80 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด 9 ด้าน
จากแบบสอบถาม
รวม

ค่าถ่วงน้าหนัก

ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
4.60
4.73
3.80
4.09
4.52
4.67

90
10
100

5. ผลการประเมินการบริหารจัดการจากแบบสอบถามของคณบดีคณะครุศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจานวน
49 คน หรือร้อยละ 71.01 ของจานวนกลุ่มประชากรให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน ด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และด้านภาพรวมการบริหารจัดการ
ของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(คะแนนเฉลี่ย 4.00)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.1 จุดเด่น
1.1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ใน
ปี 2559 ได้เพิ่มหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปริญญาโท 1 หลักสูตร มีการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชา คณะจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีคู่กับการปฏิบัติโดยเน้นทักษะวิชาชีพ มี
การฝึกปฏิบัติ คณะมีนโยบายและแผนการจัดสรรพื้นที่ของคณะเพื่อจัดตั้งร้านค้าสาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของคณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจ
ศึกษา คณะให้ความสาคัญการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกคน สาหรับนักศึกษาปีที่ 1 ทุก
สาขาวิ ช า ได้ ล งทะเบี ย นและสอบมี ผู้ ส อบผ่ า นร้ อ ยละ 53.60 คณะได้ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง นอกจากเน้น ทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ คณะได้เน้นฝึกนักศึกษาให้มี
คุณธรรม มีจิตอาสาและมีภาวะผู้นา ซึ่งนับได้ว่าคณะมีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่ดี
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1.1.2 ด้านบริการวิชาการ คณะให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน 4
โครงการและทั้ง 4 โครงการได้นาบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัย และสามารถนาทักษะวิชาชีพจาก
การฝึกอบรมไปประกอบอาชีพได้ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทาซาลาเปาข้าวไรซ์เบอรี่ ช็อคโก
แลตมัฟฟินและบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ
1.1.3 ด้ า นการบริ หารจั ด การ คณะมีระบบการทางานเป็นทีมและมีนโยบายให้ อาจารย์และ
บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางานของคณะเพื่อการเรียนรู้ความผูกพันในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย ระบบการรับนักศึกษา อาจารย์ทุกหลักสูตรของคณะมีส่วนร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ในการรับนักศึกษาอย่างจริงจังมีการวางแผนการรับนักศึกษาหลายรูปแบบ
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 คณะและคณาจารย์ควรบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย ให้ออกมาเป็นรูปธรรม วิเคราะห์
ไปถึงต้นทุน-กาไร ที่ประชาชนทั่วไปสามารถนาไปต่อยอดก่อเกิดเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
1.2.2คณะควรจัดทาโครงการโดยใช้พื้นที่ ณ ศูนย์สระแก้ว ให้เป็นต้นแบบการทาเกษตรตามแนว
พระราชดาริ ให้กับชุมชนในพื้นที่ รวมไปถึงให้กับชุมชนในกลุ่มอาเซียน
1.2.3 ควรใช้พื้นที่ ณ ศูนย์สระแก้วให้เป็นฐานในการดึงนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใน
คณะเพื่อเป็นการเพิ่มจานวนนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
1.2.4 คณะควรร่วมกับชุมชนเพื่อกาหนดโจทย์การวิจัยที่แก้ปัญหาชุมชนหรือโจทย์วิจัยที่ชุมชน
ต้องการ
1.2.5 คณะ/สาขาวิชา ควรมีแผนและกลยุทธ์เชิงรุกในการประชาสั มพันธ์หลั กสู ตรเพื่ อเพิ่ม
จานวนนักศึกษา
2. ผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้าน ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการประเมินผลงานของคณะตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับคะแนน
ประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 13 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่า 3.00
จ านวน 6 ตัว บ่ งชี้ คือ ตัว บ่ งชี้ที่ 1.1 ผลการบริห ารจัดการหลั กสู ตร และ ตัว บ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาฯ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือ กิจกรรรม ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรใน
เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา
แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้คะแนน เฉลี่ย
3.81
3. ผลการประเมินผลงานจากแบบสอบถามของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 21 คน หรือร้อยละ 80.77
ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ด้านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ด้าน ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
3.91)
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4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลประเมินการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เท่ากับ 3.82 ประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 9 ด้าน 3.81 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 3.91
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด 9 ด้าน
90
3.81
4.16
จากแบบสอบถาม
10
3.91
3.11
รวม
100
3.82
4.06
5. ผลการประเมินการบริหารจัดการจากแบบสอบถามของคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจานวน 22 คน
หรือร้อยละ 84.62 ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังนี้
ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และด้านภาพรวมการบริหารจัดการของ
คณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(คะแนนเฉลี่ย 2.97)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.1 จุดเด่น
1.1.1 คณะมีจานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น แต่ควรพัฒนาต่อเนื่องให้คุณวุฒิของอาจารย์
มีจานวนครบตามเกณฑ์ สกอ.และพัฒนาให้มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
1.1.2 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณรายได้มี
แนวโน้มลดลงตามจานวนรับนักศึกษา
1.1.3 คณะมีผลการประเมินภายในโดยรวมอยู่ในระดับ ‘ดี’ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการ
วิจัยอยู่ในระดับดีมาก แต่ควรพัฒนาผลการประเมินองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตให้เพิ่มขึ้น
1.1.4 คณะมีผลการประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรอยู่ในระดับ ‘ผ่าน’ ทุกหลักสูตรจาก
ทั้งหมด 5 หลักสูตร
1.1.5 คณะมีการเสนอหลักสูตรใหม่และปรับหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย
EDUCATION 4.0 และ PRODUCTIVE LEARNING แต่ควรสร้างความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและความ
น่าเชื่อถือทางการตลาดไปควบคู่กันไปด้วยให้มาก
1.1.6 คณะมีผลงานวิจัยในระดับดีมากและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย อยู่ในฐานข้อมูลวิจัยที่สูงขึ้น
1.1.7 คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นรูปธรรม ต่อไปอาจมีการ
ขยายความร่ ว มมื อ และข้ อ ตกลงให้ ก ว้ า งขวางในเรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.1.8 คณะมีผ ลการประเมิน ความพึ ง พอใจของผู้ เ รียนที่ มีต่ อ การจัด การเรีย นการสอนของ
อาจารย์อยู่ในช่วง 4.02-4.43 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าคะแนนมีแนวโน้มลดลง ควรพิจารณาหาจุดที่ควร
ปรับปรุง
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1.1.9 คณะมีผลการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตที่
ระดับ 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคะแนนผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าสูงสุด
1.1.10 คณะมีอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีผลงานทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม
จริยธรรม จานวนมาก คณะควรนามาใช้เสริมสร้างภาพพจน์และความผูกพันขององค์กร
1.1.11 คณะมีการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้ของอาจารย์และมีการผลักดันให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อรองรับนโยบาย
Education 4.0 และ Productive Learning ของมหาวิทยาลัย
1.1.12 คณะมี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณและการประกันคุณภาพที่ดี
1.1.13 คณะมีการริเริ่มสร้างสรรค์งานในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น จัดให้มี Lab-boy
ไฟฟ้า จัดให้มีห้องสโมสรนักศึกษาคณะ มีห้อง tea room ของอาจารย์ให้มาพบปะกัน จัดตั้งสถานีวิทยุ RM
Station ประชาสั มพัน ธ์และให้ ความรู้ การประยุกต์แนวคิดตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้
ดาเนินการกับบุคลากรในคณะ การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เป็นต้น
1.1.14 การประเมินผลการดาเนินงานของคณะและคณบดีอยู่ในระดับดี
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 คณะควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ของสาขาให้ มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่ง ทาง
วิชาการให้ตรงกับสาขาและมีจานวนครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร จากข้อมูลในปี พ.ศ.2559 พบว่าคณะ
มีอาจารย์จานวน 44 คน จาแนกเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จานวน 33 คน กับมี ผศ/รศ จานวน 15 คน
1.2.2 คณะควรพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพ เพื่อใช้ในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อตาราบทความทางวิชาการภาษาต่างประเทศ การทากิจกรรมการศึกษาค้นคว้าใน
รายวิชา การสร้างความสามารถในการสื่อสารกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านการศึกษา จากข้อมูลในปี พ.ศ.2559 พบว่า นักศึกษาของคณะสามารถสอบ
วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพียงร้อยละ 51.4 เท่านั้น
1.2.3 คณะควรแสวงหากลยุทธ์และมาตรการในการเพิ่มจานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ให้มี
จานวนเป็นไปตามแผนการรับที่กาหนด โดยการประชาสัมพันธ์ผลงาน สร้างภาพพจน์และชื่อเสียงจาก
ผลงานของอาจารย์และบัณฑิต การแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิชาชีพ การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญให้แก่อาจารย์ การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาแรกเข้า/ระหว่างเรียน
และก่อนส าเร็ จ การศึกษา จากข้อมูล ในปี พ.ศ.2559 พบว่าคณะมีแผนรับนักศึกษา 5 หลั กสู ตร/สาขา
กาหนดแผนการรับ 270 คน ปรากฏว่าสามารถรับได้จริงจานวน 127 คน ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 52
2. ผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้านของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการประเมินผลงานของคณะตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับคะแนน
ประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 11 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่า 3.00
จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาฯ และตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามโดยภาพรวมของคะแนนประเมิ นตามตั ว ชี้วั ดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 4.23
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3. ผลการประเมินผลงานจากแบบสอบถามของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 15 คน หรือร้อยละ 31.25
ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ด้านการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ด้านในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02)
4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลประเมินการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า
คะแนนเท่ า กั บ 4.21 อั น ประกอบด้ ว ยค่ า คะแนนของตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 9 ด้ า น 4.23 และค่ า คะแนนจาก
แบบสอบถาม 4.02 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด 9 ด้าน
90
4.23
4.52
จากแบบสอบถาม
10
4.02
3.33
รวม
100
4.21
4.41
5. ผลการประเมินการบริหารจัดการจากแบบสอบถามของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจานวน
27 คน หรือร้อยละ 56.25 ของจานวนกลุ่มประชากรให้ความเห็นผลการบริห ารจัดการของคณบดี
5 ด้าน ดังนี้ ด้านภาวะผู้ น า ด้านการบริห ารจัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริห ารงานใน
หน่วยงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และด้านภาพรวมการ
บริห ารจัดการของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 และมีคะแนนเพิ่มขึ้น จากผลงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.66)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 จุดเด่น
1.1.1 ด้านจัดการเรียนการสอน
1) ด้านจัดการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอน จานวน 4 หลักสูตร 11 สาขาวิชา
มีการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ย วชาญในแต่ล ะสาขา เชิญผู้ ป ระกอบการมาร่ว มให้ อ งค์ ความรู้ทั้ งทฤษฎี และปฏิบัติ การพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน คณะสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุกสาขาวิชาตลอดจนมีการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการโดยส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ เช่น คณะจัดทาวารสาร HUSOLOGY ที่มีนักศึกษาและอาจารย์เป็นกองบรรณาธิการวารสารซึ่งมี
วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อเป็ น แหล่ งเผยแพร่ บ ทความวิช าการของนั ก ศึ กษาและอาจารย์ คณะให้ ความส าคั ญ
ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษโดยบัณฑิตที่จบจะต้องมี ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้น ต่า ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ภาวะผู้นา คณะได้ปลูกฝังโดยผ่านทางกิจกรรม
โดยให้ความสาคัญเท่าเทียมกับทางวิชาการ
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2) การดาเนินงาน HUSO Engagement ประสบความสาเร็จ และได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา ผ่านโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการ
สร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายผลโครงการปิด ทองหลังพระรุ่น 2 ที่หมู่บ้าน
คลองสิบสาม หมู่ 7 ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา ผ่านโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการ
สร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายผลโครงการปิดทองหลังพระรุ่น 3 ที่ ตาบล
บึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 ได้รับโครงการจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็น
Node ให้กับโครงการรายย่อย ในจังหวัดปทุมธานี
3) อาจารย์ในคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษา
เป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาสามารถมาพบเพื่อขอคาปรึกษาได้ตลอดเวลา หรืออาจใช้วิธีการสื่อสารโดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง อาจารย์สามารถให้คาแนะนาทุกด้านทั้งในด้านวิชาการและการ
ดารงชีวิต คณะได้ดาเนินงานดูแลนักศึกษาเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4) นักศึกษาและอาจารย์ได้ รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติหลายสาขา
อาทิเช่น ทัศนศิลป์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน และรัฐประศาสนศาสตร์
1.1.2 ด้านการบริหารจัดการ คณะสนับสนุนระบบการทางานเป็นทีมเพื่อความสาเร็จของงาน
และเป็นเอกภาพ ส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่ส่วนร่วมในกระบวนการทางานของคณะเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความผูกพันในระดับคณะ
คณะมีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการโดยมีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
1.1.3 ด้านการบริการวิชาการ
คณะได้ดาเนินการบริการวิชาการ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และมีเครือข่ายความร่ว มมือ
กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก คณะได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการ จานวน 11 โครงการ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ชุมชนและท้องถิ่น เช่น โครงการบริการวิชาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 ควรส่งเสริมการทาวิจัยรูปแบบ Action Research ซึ่งจะสอดคล้องกับการทางานพัฒนา
ชุมชน
1.2.2 ควรเชื่ อ มโยงงานด้ า น HUSO Engagement กั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น
1.2.3 การเลือกพื้นที่ชุมชนควรจะเลือกจากพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการซ้าซ้อน
และเพิ่มความยั่งยืน
1.2.4 ควรเพิ่มการถอดบทเรียนจากการลงชุมชนมาสู่การเรียนการสอน วิจัย ให้มีส่วนร่วมกันทั้ง
หลักสูตรและคณะ
1.2.5 ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น หรืออาจจะสอน
บางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
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2. ผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้านของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากการประเมินผลงานของคณะตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับคะแนน
ประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 16 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่า 3.00
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม
โดยภาพรวมของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63
3. ผลการประเมินผลงานจากแบบสอบถามของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 46 คน หรือร้อยละ 56.79
ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ด้านในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86)
4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลประเมินการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่ า คะแนนเท่ า กั บ 4.55 อั น ประกอบด้ ว ยค่ า คะแนนของตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 9 ด้ า น 4.63 และค่ า คะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.86 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด 9 ด้าน
90
4.63
4.49
จากแบบสอบถาม
10
3.86
3.86
รวม
100
4.55
4.43
5. ผลการประเมินการบริหารจัดการจากแบบสอบถามของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจานวน
62 คน หรือร้อยละ 76.54 ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และด้านภาพรวมการบริหาร
จัดการของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 และมีคะแนนลดลงเล็กน้อยจากผลงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (คะแนนเฉลี่ย 4.28)

32

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| VRU

คณะวิทยาการจัดการ
1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
1.1 จุดเด่น
1.1.1 คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการด้านบริการวิชาการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทางาน และหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่กาหนดอย่างชัดเจน และได้กาหนด
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
โดยจัดทาคู่มือการให้บริการวิชาการ
1.1.2 คณะวิทยาการจัดการได้ทางานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ จานวน 57 เรื่อง แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิผลของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 ควรมีการติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของการใช้จ่ายเงินด้านวิจัย เพื่อเปรียบเทียบ
ความก้าวหนเของผลงานว่าได้มีการดาเนินการไปแล้วเพียงใด แล้วเสร็จเมื่อใด และมีปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินการอย่างไรบ้าง
1.2.2 ควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไข กรณีผลการดาเนินการของหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเสียหายกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยอาจขอความร่วมมือทาง
มหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายทั้งภายในหรือต่างประเทศ เป็นต้น
2. ผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้านของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จากการประเมินผลงานของคณะตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับคะแนน
ประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 14 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่า 3.00
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร และตัว บ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัด คณะ
วิทยาการจัดการได้คะแนนเฉลี่ย 4.47
3. ผลการประเมินผลงานจากแบบสอบถามของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 34 คน หรือร้อยละ 54.84
ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และด้านการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ด้าน ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.09)
4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
ผลประเมินการดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.43 อันประกอบด้วยค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 9 ด้าน 4.47 และค่าคะแนนจากแบบสอบถาม 4.09
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าถ่วงน้าหนัก

ตัวชี้วัด 9 ด้าน
จากแบบสอบถาม
รวม

90
10
100
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ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
4.47
4.62
4.09
4.20
4.43
4.58

5. ผลการประเมินการบริหารจัดการจากแบบสอบถามของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจานวน 41 คน
หรือร้อยละ 66.13 ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังนี้
ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และด้านภาพรวมการบริหารจัดการของ
คณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 และมีคะแนนลดลงจากผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คะแนนเฉลี่ย
4.58)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 จุดเด่น
1.1.1 ด้านบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
1) มีจานวนบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ในระดับสากลจานวนมากขึ้น โดยมี
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัยในเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับสากล
2) มีการจัดตั้งหน่วยงาน โครงการจัดตั้งคณะสาธารณะสุขศาสตร์
3) มีการสนับสนุนให้มีก ารจัดห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย การจัดอุปกรณ์เครื่องมือการ
วิจัย ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โดยได้จัดซื้อเครื่องมือที่นามาใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น HPLC ,
UV-Vis Spectrophotometer จึงทาให้อาจารย์มีจานวนผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
4) มีการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบในการอบรมอาจารย์ใหม่
5) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะโดยนานโยบายจากสภาสู่ การปฏิบัติไ ปยั ง
สาขาวิชาและบางนโยบายนาไปกาหนดทาแผนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติเป็นรูปธรรม
1.1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
1) นักศึกษามีความประทับใจและพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะ
กิจกรรมรับน้องและได้ร่วมทากิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย
2) นั กศึกษามีความพอใจและชื่นชอบระบบการให้ คาปรึกษาเพราะอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถให้คาปรึกษาได้ทั้งวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และระบบการให้ทุนการศึกษาโดยมี
ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ดีทั้ง LINE และ Facebook
3) มีการสร้างเครือข่ายหน่วยงานเอกชนกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้ประสบการณ์จริงกับผู้ประกอบการ
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4) มีการจั ดกิจ กรรมกระบวนการเรียนรู้บูรณาการกับรายวิช าต่างๆ และข้ามศาสตร์
ระหว่างคณะโดยการจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ เช่น Project-based, Activity- based ซึ่งมีการส่ งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน โดยมี
การใช้ Google Education เป็นต้นซึ่งทาให้สอดคล้องกับการจัด Education 4.0 โดยเป็น Productive
learning
1.1.3 ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
1) มีการบริ ห ารจัดการจัดซื้อวัส ดุอุปกรณ์เป็นระบบกลางไม่ซ้าซ้อนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
พร้อมการใช้ประกอบการเรียนการสอนตลอดเวลา
2) มีการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแนวสหกิจ
ศึกษา เช่น นักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาที่ประเทศอินเดีย
1.1.4 ด้านบริการวิชาการ
1) มีการจัดทาโครงการเข้าค่ายสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ นักเรียนมัธยมปลาย ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ
2) มีการจัดทาค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งได้เพิ่มทักษะการ
จัดทาค่ายให้กับนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานจริง
3) มีการจัดดาเนินโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่นตามเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ในชุมชนสวนพริกไทย และชุมชนชีน้าร้าย เป็นต้น
1.1.5 นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ได้รับรางวัล
1) นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมและศิษย์เก่าได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดอาหารไทยโบราณ
การประกวดคอรันยางค์ กรุงเทพ คุ้กกิ้ง เบทเทิล
2) อาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจานวนมากขึ้น
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 ควรวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดลาดับความสาคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้การ
เรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยของอาจารย์
1.2.2 ในปัจจุบันควรนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุล ยเดช มาถอดบทเรี ย นในการจัด กระบวนการเรี ยนรู้บริ การวิช าการ และการวิจัย โดย
นักศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วม
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2. ผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้านของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการประเมินผลงานของคณะตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับคะแนน
ประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 13 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่า 3.00
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม
โดยภาพรวมของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คะแนนเฉลี่ย 4.54
3. ผลการประเมินผลงานจากแบบสอบถามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในคณะจานวน 67 คน หรือร้อยละ 56.79
ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลงานของคณะ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ด้านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และด้านการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ด้านในระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.95)
4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลประเมินการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า
คะแนนเท่ า กั บ 4.48 อั น ประกอบด้ ว ยค่ า คะแนนของตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 9 ด้ า น 4.54 และค่ า คะแนนจาก
แบบสอบถาม 3.95 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด 9 ด้าน
90
4.54
4.65
จากแบบสอบถาม
10
3.95
3.94
รวม
100
4.48
4.58
5. ผลการประเมินการบริหารจัดการจากแบบสอบถามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในคณะจานวน 80
คน หรือร้อยละ 60.15 ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน ดังนี้
ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และด้านภาพรวมการบริหารจัดการของ
คณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(คะแนนเฉลี่ย 4.15)

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.1 จุดเด่น
1.1.1 วิทยาลัยมีผลการประเมินภายในโดยรวมอยู่ในระดับ ‘ดี’ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการ
วิจัย ด้านการบริการทางวิชาการและด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก แต่ควรพัฒนาผลการ
ประเมินองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตให้เพิ่มขึ้น
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1.1.2 วิทยาลัยมีผลการประเมินการดาเนินงานของหลั กสูตรอยู่ในระดับ ‘ผ่าน’ ทุกหลักสู ตร
ทั้งหมด 6 หลักสูตร แต่ควรจัดหาอาจารย์มาประจาในหลักสูตรที่มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรต่ากว่า
เกณฑ์
1.1.3 วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่และทันสมัย จานวน 7 หลักสูตร แต่ควรพิจารณาสร้าง
ความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและความน่าเชื่อถือทางการตลาด และควรพิจารณาหาจุดแข็งและจุดต่า ง
ไม่ให้ซ้าซ้อนกับภารกิจของคณะอื่น
1.1.4 วิ ท ยาลั ย มี ว ารสารที่ เ ป็ น แหล่ ง ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ง านวิ จั ย อยู่ ใ น TDC กลุ่ ม 1-2 และควร
สนับสนุนให้อาจารย์ไปลงตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยที่อยู่ในระดับสูงขึ้น
1.1.5 วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ แต่ควร
ขยายความร่ ว มมื อ และข้ อ ตกลงให้ ก ว้ า งขวางในเรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
ทุนการศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการบรรจุเข้าสู่ตาแหน่งงาน
1.1.6 วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์อยู่ในช่วง 4.00-4.76 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าคะแนนมีแนวโน้มลดลง ควรพิจารณาหาจุดที่ควร
ปรับปรุง
1.1.7 วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตที่
ระดับ 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคะแนนผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าสูงสุด
1.1.8 วิทยาลัยมีอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีผลงานทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม
จริยธรรม จานวนหนึ่ง แต่ยังเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของวิทยาลัยน้อย
1.1.9 วิทยาลัยมีการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ ของอาจารย์และมีการผลักดันให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อรองรับนโยบาย Education 4.0
และ Productive Learning ของมหาวิทยาลัย
1.1.10 วิทยาลัยได้ปรับสถานภาพเข้าไปเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ทาให้ลดภาระงาน
ในเรื่องการจัดหารายได้ลง แต่ต้องสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณ
1.1.11 วิทยาลัยมีการบริห ารจัดการองค์กร การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การบริหารจัด การ
งบประมาณและการประกันคุณภาพได้ดี
1.1.12 การประเมินผลการดาเนินงานของวิทยาลัยและคณบดีอยู่ในระดับดี
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 วิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ของสาขาให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่งทาง
วิชาการให้ตรงกับสาขาและมีจานวนครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตรโดยเร็ว โดยเฉพาะจัดให้มีอาจารย์
เจ้าของภาษามาเป็นอาจารย์ประจาของวิทยาลัย จากข้อมูลในปี พ.ศ.2559 พบว่าคณะมีอาจารย์จานวน 23
คน ยั งคงเป็ น ผู้ มีคุณวุฒิ ป ริ ญญาโทจ านวน 14 คน กับมีตาแหน่งทางวิช าการ ผศ. เพียงจานวน 1 คน
1.2.2 วิทยาลัยควรพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยให้มีความสามารถในการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ จากข้อมูลในปี พ.ศ.2559 พบว่า
นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 42.2
เท่านั้น แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันความสามารถทางภาษาต่างประเทศของอาจารย์และบุคลากรแต่อย่างใด
37

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| VRU

1.2.3 วิทยาลัยควรแสวงหากลยุทธ์และมาตรการในการเพิ่มจานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้มี
จานวนเป็นไปตามแผนการรับที่กาหนด โดยการประชาสัมพันธ์ผลงาน สร้างภาพพจน์และชื่อเสียงจาก
ผลงานของอาจารย์และบัณฑิต การแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิชาชีพ การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญให้แก่อาจารย์ การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาแรกเข้า/ระหว่างเรียน
และก่อนส าเร็ จ การศึกษา จากข้อมูล ในปี พ.ศ.2559 พบว่าคณะมีแผนรับนักศึกษา 5 หลั กสู ตร/สาขา
กาหนดแผนการรับ 120 คน ปรากฏว่าสามารถรับได้จริงจานวน 56 คน ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 53
2. ผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ด้านของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการประเมินผลงานของวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ 9 ด้าน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยระดับคะแนน
ประเมินเต็ม 5 พบว่ามีถึง 13 ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 และมีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ากว่า 3.00
จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ตัวบ่งชี้ ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาฯ และตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนการรับนักศึกษา แต่อย่ างไรก็ตามโดยภาพรวมของคะแนนประเมินตามตัวชี้วัด วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการได้คะแนนเฉลี่ย 4.38
3. ผลการประเมินผลงานจากแบบสอบถามของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการในวิทยาลัยจานวน 15 คน หรือ ร้อยละ
50.00 ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลงานของวิทยาลัย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และด้านการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ด้านในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.18)
4. สรุปผลประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ผลประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า
คะแนนเท่ า กั บ 4.36 อั น ประกอบด้ ว ยค่ า คะแนนของตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 9 ด้ า น 4.38 และค่ า คะแนนจาก
แบบสอบถาม 4.18 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด 9 ด้าน
90
4.38
3.79
จากแบบสอบถาม
10
4.18
4.23
รวม
100
4.36
3.83
5. ผลการประเมินการบริหารจัดการจากแบบสอบถามของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในวิทยาลัยจานวน
20 คน หรือร้อยละ 66.67 ของจานวนกลุ่มประชากร ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการของคณบดี 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานในหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และด้านภาพรวมการบริหาร
จัดการของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 และมีคะแนนลดลงเล็กน้อยจากผลงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (คะแนนเฉลี่ย 4.48)
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ผลสรุปคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ (วิทยาลัย) ตามมิติ/ตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558
มิติ/ตัวชี้วัด

ค่า
น้าหนัก

ครุ
ศาสตร์

เทคโนฯ
เกษตร

เทคโนฯ
อุตสาหกรรม

มนุษย์
ศาสตร์ฯ

ค่าคะแนน
วิทยาการ
จัดการ

วิทยา
ศาสตร์ฯ

นวัต
กรรมฯ

เฉลี่ย*

มหา
วิทยาลัย**
งบ
งบ
59
58

มิติ 1 ด้านการเรียนการสอน
1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม

7

3.07

2.34

2.70

3.19

2.71

3.04

2.54

2.80

2.91

2.14

1.2 ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(สาหรับคณะ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ
(สาหรับมหาวิทยาลัย)

4

5

5

3

5

5

5

5

4.71

4

3

5

1

2

3

3

5

2

3.00

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

1.74

5

5

5

5

4.96

5

4.53

3.97

4.38

3

5

1.78

5

5

5

5

5

4.54

4.55

4.64

3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม

5

5

5

4

5

5

5

5

4.86

5

5

3.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/
กิจกรรมการประสาน ความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรบริหารท้องถิ่น (อบท.)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4.86

5

5

5

5

5

5

5

3.5

4

5

3.93

5

5

5

5

5

4

4

5

4

5

4.57

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4.71

4.28

3.95

1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ
4
ด้านภาษาต่างประเทศ
มิติ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
มิติ 3 ด้านการบริการวิชาการ

มิติ 4 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มิติ 5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ร้อยละความสาเร็จของตัวชีว้ ัดตาม
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่
ประเมิน
5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ
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มิติ/ตัวชี้วัด

ค่า
น้าหนัก

ครุ
ศาสตร์

เทคโนฯ
เกษตร

เทคโนฯ
อุตสาหกรรม

มนุษย์
ศาสตร์ฯ

ค่าคะแนน
วิทยาการ
จัดการ
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วิทยา
ศาสตร์ฯ

นวัต
กรรมฯ

เฉลี่ย*

มหา
วิทยาลัย**
งบ
งบ
59
58

มิติ 6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
หรือ กิจกรรรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

5

5

0

4

5

4

4

4

3.71

4

5

6.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
หรือ กิจกรรรม ตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรในเขตพืน้ ที่บริการของ
มหาวิทยาลัย

5

4

0

4

5

5

4

4

3.71

5

5

มิติ 7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
7.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/
กิจกรรมงานบริการวิชาการทีก่ าหนด
ตามแผนงานด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/
กิจกรรมในการนาแนวทางสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารมหาวิทยาลัย

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4.86

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4.86

5

3

1

1

1

2

1

1

1.14

1

1

มิติ 8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรบริหาร
ท้องถิ่น และองค์กรอืน่ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพื่อการพัฒนาท้องถิน่

มิติ 9 ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
9.1 แผนความเสี่ยง ประเมินตามแผน
4
5
ความเสี่ยง
9.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน
4
5
9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
2
1
แผนการรับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยมิติตัวชีว้ ัด

100

4.60

3.81

4.23

4.63

4.47

4.54

4.38

4.38

4.51

4.42

คะแนนแบบสอบถาม

100

3.80

3.91

4.02

3.86

4.09

3.95

4.18

3.97

3.85

3.73

คะแนนรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

100

4.52

3.82

4.21

4.55

4.43

4.48

4.36

4.34

4.45

100

4.67

4.06

4.41

4.43

4.58

4.58

3.83

4.37

-

คะแนนรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : ผลคะแนนตัวบ่งชี้ จากคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร้อยละความสาเร็จการดาเนินงาน
* ค่าเฉลี่ยจากคะแนนทั้ง 6 คณะและ 1 วิทยาลัย
** คะแนนจากผลงานของมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 3 สรุปประเด็นเร่งด่วน
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
เมื่อเปรี ย บเที ย บผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 85.34
ซึ่งสูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ร้อยละ 69.95) ดังแสดงในตารางที่ 1.1 และจากการเปรียบเทียบผล
การเบิกจ่ายงบประมาณกับแผน (เป้าหมาย) การเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่า
กว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14 ไตรมาส 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13 และ
ไตรมาส 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละ
ไตรมาสสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส ต่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 20 -30) เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม พบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประสิทธิภ าพในการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด
(ร้อยละ 100) และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ลาดับรองลงมาเรียงตามลาดับ คือ
คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 99.81) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 98.04) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ร้อยละ 97.23) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 97.04) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ
96.28) ส่ ว นวิทยาลั ย นวัต กรรมมี ผ ลการเบิ กจ่ ายงบประมาณยั ง ไม่บ รรลุ เป้ าหมาย (ร้อยละ 78.32)
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณแสดงดังตารางที่ 1.1 – 1.7
ตารางที่ 1.1 จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งงบประมาณ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิก
จัดสรร
เบิก
ร้อยละการเบิก
การเบิก
1. งบประมาณแผ่นดิน 439,568,500.00 311,814,249.42 70.94 499,616,300.00
415,056,616.00
83.08
2.งบประมาณเงินรายได้ 412,337,000.00 284,074,915.52 68.89 232,250,000.00
217,645,820.00
93.71
รวมทัง้ สิน้
851,905,500.00 595,889,166.00 69.95 731,866,300.00
624,606,477.00
85.34
ตารางที่ 1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส
1
2
3
4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จัดสรร 835,905,500
ร้อยละการเบิกใช้
เบิกใช้
คงเหลือ
แผน
ผล
126,176,924 709,728,576
36
15.09
277,032,783 558,872,717
59
33.14
417,413,188 418,492,312
82
48.96
595,889,166 240,016,334 100
69.88
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จัดสรร 731,866,300
ร้อยละการเบิกใช้
เบิกใช้
คงเหลือ
แผน
ผล
230,419,868 501,446,432
30
31.48
274,897,193 456,969,107
52
37.56
440,298,389 291,567,911
73
60.16
624,606,477 107,259,823
96
85.34
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ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกแหล่งงบประมาณ และ
ตามไตรมาส

ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
งบประมาณรายได้ (บาท)
จัดสรร 499,616,300
จัดสรร 232,250,000
ร้อยละการเบิกใช้
ร้อยละการเบิกใช้
เบิกใช้
คงเหลือ
เบิกใช้
คงเหลือ
แผน
ผล
แผน
ผล
145,657,207 353,959,093
30
29.15
84,762,662 147,487,338
30
36.50
170,976,608 328,639,692
52
34.22
103,920,586 128,329,414
52
44.75
289,166,550 210,449,750
73
57.88
151,131,838
81,118,162
73
65.07
345,914,328 153,701,972
96
83.08 179,885,348.24 52,364,651.76
96
93.71

ตารางที่ 1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามไตรมาส
ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณภาพรวม (แผ่นดิน + รายได้) (บาท)
จัดสรร 731,866,300
ร้อยละการเบิกใช้
เบิกใช้
คงเหลือ
แผน
ผล
230,419,868
501,446,432
30
31.48
274,897,193
456,969,107
52
37.56
440,298,389
291,567,911
73
60.16
624,606,477
107,259,823
96
85.34

สรุปผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ
บรรลุเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11

ตารางที่ 1.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามไตรมาส
ไตรมาส
1
2
3
4

งบประมาณภาพรวม (แผ่นดิน + รายได้) (บาท)
จัดสรร 835,905,500
ร้อยละการเบิกใช้
เบิกใช้
คงเหลือ
แผน
ผล
126,176,924
709,728,576
36
15.09
277,032,783
558,872,717
59
33.14
417,413,188
418,492,312
82
48.96
595,889,166
240,016,334
100
69.88
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สรุปผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 21
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 26
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 33
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 30

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| VRU

ตารางที่ 1.6 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เปรียบเทียบ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามหน่วยงานจัดการศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
หมายเหตุ
กองกลาง

ร้อยละการเบิกจ่าย
ปี 2559
ปี 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100
99.99
คณะวิทยาการจัดการ
99.81
98.85
ศูนย์วิทยาศาสตร์
99.58
99.71
สานักศิลปวัฒนธรรม
99.25
100
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
99.15
89.07
คณะครุศาสตร์
98.04
95.54
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
97.15
76.27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97.23
96.16
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
97.04
100
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96.28
91.84
กองพัฒนานักศึกษา
95.79
82.88
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
95.65
99.80
โรงเรียนสาธิต
95.32
86.40
ศูนย์ภาษา
90.69
89.20
สานักส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละบริการวิชาการ
87.37
100
กองกลาง
83.10
70.13
กองนโยบายและแผน
82.04
96.01
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
78.32
92.26
บัณฑิตวิทยาลัย
77.66
67.14
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
76.57
77.22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
70.00
47.90
ศูนย์สระแก้ว
68.03
88.48
ศูนย์กรุงเทพมหานคร
54.43
97.04
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
47.99
86.77
76.65
หน่วยงานวิเทศน์สมั พันธ์
100
หน่วยตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณรวมอยู่ที่
หน่วยงาน
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ตารางที่ 1.7 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานจัดหารายได้ (สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้)
ปีงบประมาณ พ.ศ.

ร้อยละการเบิกจ่าย

2559
2558

84.76
84.75

2. จานวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยใน
ปีการศึกษานี้ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคปกติที่ศูนย์สระแก้วจานวน 3 สาขาวิชา และ มีจานวนนักศึกษา 45 คน
ทาให้มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 11,928 คน โดยมีนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จานวน 9,031 คน
ปริญญาเอก จานวน 5 คน นักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี จานวน 2,240 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน 163 คน ปริญญาโท จานวน 332 คน และปริญญาเอก จานวน 157 คน รายละเอียดจานวนนักศึกษา
แยกรายคณะ/วิทยาลัย แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จ านวนนั กศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559 แยกตามคณะ/
วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
นวัตกรรมการจัดการ
สระแก้ว
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด

ตรี
2,364 2,016
2,439 2,034
3,754 2,347
1,794 1,527
848
625
306
290
288
130
135
62
11,928 9,031

ภาคปกติ
โท เอก
5
0
5

รวม
ตรี
2,021
2,034 405
2,347 1,287
1,527 252
625 223
290
130
62
73
9,036 2,240

ภาคพิเศษ
ป.บัณฑิต โท
163
122
120
7
16
67
163
332

เอก
58
8
91
157

ที่มา : สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559
มหาวิ ท ยาลั ย มี นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 2,222 คน ลดลงจาก
ปีการศึกษา 2558 ถึงร้อยละ 25.59 และมีนักศึกษาต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 32.67 รายละเอียด
เป้าหมายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 และจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ 2558
แยกตามหน่วยงานแสดงดังตารางที่ 2.2
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รวม
343
405
1,407
267
223
16
158
73
2,892
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ตารางที่ 2.2 จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา
2558 แยกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศูนย์สระแก้ว
รวม

เป้าหมายการรับ
นักศึกษา
ปีการศึกษา 2559
450
710
660
610
270
170
110
320
3,300

จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ร้อยละ ร้อยละการเพิ่ม/ลด
(เทียบกับ ปีการศึกษา
ตาม
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
เป้าหมาย 2558)
2559
2558
379
582
-15.78
-34.88
510
715
-28.17
-28.67
639
865
-1.81
-26.13
367
482
-39.84
-23.86
187
177
-30.74
+5.65
64
110
-62.35
-41.82
31
36
-71.82
-13.89
45
19
-85.94
+100.00
2,222
2,986
-32.67
-25.59

3. การจัดหารายได้จากภารกิจอื่น
เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 มีจานวนนักศึกษาลดลงเป็นอย่างมาก จากแผนงานที่คาดว่า
จะมีนักศึกษา 3,300 คน แต่รับได้เพียง 2,222 คน ผิดพลาดไปจากเป้าหมายร้อยละ 32.67 ทาให้
รายได้มีจานวนลดลงมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะต้องหารายได้จาก
ภารกิจอื่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ดินผืนใหม่ และพื้นที่ศูนย์สระแก้ว

4. ศูนย์สระแก้ว
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ได้
ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559 โดยมีอาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้อานวยการ ผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ โดยมีประเด็นการ
ตรวจเยี่ยมดังนี้
ข้อค้นพบ
ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ 3 หลักสูตร
คือ หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิตสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงเทคโนโลยีการผลิต
พืช และแขนงวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของจานวนนักศึกษาดังนี้
สาขาวิชา(แขนง)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
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จันทร์-ศุกร์
ปี 1 ปี 2
9
6
13
6
8
5
6
-

เสาร์-อาทิตย์
ปี 1 ปี 2
31
43
-

รวม
46
62
13
6
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1. จ านวนโครงการในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มี 39 โครงการ ดาเนินการแล้ ว เสร็ จ
28 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ดาเนินการ 11 โครงการ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณแผ่นดินเบิกใช้ 104,118 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.06 และงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ (กศ.ปช.) เบิกใช้ 680,249 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.77 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3. ผลงานที่ได้ดาเนินการ
3.1 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กับ
นักศึกษากัมพูชา จานวน 6 ทุน
3.2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง เป็น แหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับครู ตชด. และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
4. อาจารย์ร่ว มเป็น นัก วิจัยในโครงการวิจัย และพัฒ นาสร้างพลัง ร่ว มในการพัฒ นาเป็น
เมือ งน่า อยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัย (ทุนวิจัย สสส.) โดยนา
นโยบายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายชุมชนน่าอยู่มาบูรณาการ
เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยได้ดาเนินโครงการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว จานวน
42 ตาบล
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรมีแนวปฏิบัติเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนและรวดเร็ว
กว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานภาคปฏิบัติแล้วนามาสู่ภาคทฤษฎี โดยเน้น
ตัวอย่างจากท้องถิ่นซึ่งมีองค์ความรู้ที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับทฤษฎีจนสามารถใช้อธิบายให้กับชุมชนได้
ดังนี้
2.1 จัดเตรียมองค์ความรู้ที่สาคัญของท้องถิ่นโดยร่วมพัฒนาความรู้กับเกษตรอาเภอ หรือ
เกษตรจังหวัด
2.2 สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบโจทย์วิจัยของ
ท้องถิ่น
2.3 รวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
3. การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควรร่วมงานกับเครือข่าย เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด หรือใน
ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
4. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัด ปทุมธานี เพื่อร่วมพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ดังนี้
4.1 จัดหลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาที่จบระดับ ปวช./ ปวส. มาเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี
4.2 จัดรูปแบบการเทียบโอนรายวิชาลักษณะของการเทียบโอนจากประสบการณ์
4.3 พัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้ เช่น การสร้างหลักสูตรเกษตร
ศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเป็นต้น
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เกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
ตามตัวชี้วัด 9 ด้าน และค่าถ่วงน้าหนักการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตัวชี้วัด
1 ด้านการเรียนการสอน
1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
3 ด้านการบริการวิชาการ
3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
3.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมการ
ประสาน ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรบริหาร
ท้องถิ่น (อบท.)
4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณที่ประเมิน
5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และอัตลักษณ์ของคณะ
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
6 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือ กิจกรรรม
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
6.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือ กิจกรรรม
ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย

ค่าถ่วง
น้าหนัก

1

2

ค่าคะแนน
3

4

7

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

4

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

4

≤50.00

50.01-60.00

60.01-70.00

70.01-80.00

4

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

3

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

3

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

5
5

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
≤50.00

50.01-60.00

60.01-70.00

70.01-80.00

5

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

5

คะแนนตามผลสาเร็จของตัวบ่งชี้
≤50.00

50.01-60.00

60.01-70.00

70.01-80.00

5

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

5

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

5

≥80.01

≥80.01

≥80.01

5

≤50.00

50.01-60.00

60.0170.00

70.0180.00

≥80.01

5

≤50.00

50.01-60.00

60.01-70.00

70.01-80.00

≥80.01
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ตัวชี้วัด
7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมงาน
บริการวิชาการที่กาหนดตามแผนงานด้านการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7.2 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมใน
การนาแนวทางสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย
8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน
ในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรบริหารท้องถิ่น และองค์กร
อื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9 ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
9.1 แผนความเสี่ยง ประเมินตามแผนความเสี่ยง
9.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน
9.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการรับ
นักศึกษา

1

2

5

≤50.00

50.01-60.00

5

≤50.00

5

≤50.00

4
4
2

ค่าน้าหนักรวมจากตัวชี้วัด
ค่าน้าหนักจากแบบสอบถาม
ผลรวมคะแนน

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมิน
ค่าเฉลี่ยการประเมิน
1.00 – 1.79
1.80 – 2.59
2.60 – 3.39
3.40 – 4.19
4.20 – 5.00

ค่าถ่วง
น้าหนัก

90
10
100

ความหมาย
ต่าที่สุด
ต่า
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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4

5

60.0170.00

70.0180.00

≥80.01

50.01-60.00

60.01-70.00

70.01-80.00

≥80.01

50.01-60.00

60.0170.00

70.0180.00

≥80.01

พิจารณาผลการดาเนินงานจาก
รายงานผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
≤50.00
ต่ากว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 10

50.01-60.00
ต่ากว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 5

60.01-70.00
บรรลุ
เป้าหมาย

70.01-80.00
สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 5

≥80.01
สูงกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 10
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