ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.2 ที่ตั้ง
สานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
1.3 ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม
2552 บริหารงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการบริหารและการดาเนิ นงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 เป็นหน่วยงานในกากับมีสถานะเทียบเท่าคณะ
ต่อ มาเมื่ อคราวประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ วัน ที่ 2 มิ ถุน ายน 2559 มี ม ติ ให้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดย
เป็ น ส่ วนงานภายในมหาวิทยาลั ย ทาหน้ าที่จัดการเรียนการสอน ผลิ ตบัณ ฑิต มหาบัณ ฑิต และดุษฎีบัณ ฑิ ต
รวมถึงระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

2. ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์
2.1 ปรัชญา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและ
การบริการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตบริการเพื่อสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน
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2.3 วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการบริการลาดับที่ 1 ใน 5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.4 พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based
Learning) ที่มุ่งเน้ นให้ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นสากล อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรและเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
3. ส่งเสริมให้ มีการบริ การวิช าการหรือพั นธกิจสั มพัน ธ์ (University Engagement) เพื่อตอบ
สนองความต้องการระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
2.5 เป้าประสงค์
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productivity Based Learning)
มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการ
บริหารและการบริการ เพื่อออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปีละไม่น้อยกว่า 200 คน
2. ส่งเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านทางด้านการบริหารและการ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปี
ละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
3. ให้บริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) แก่หน่วยงาน ชุมชน
ประชาคม ทั้ งในระดับ ท้องถิ่น ระดับ ประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 300 คน และมีรายได้จาก
การบริการวิชาการแบบมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
5. พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร
วิทยาลัยนวัต กรรมการจัดการมีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารวิทยาลั ย
คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย สานักงานคณบดี และหลักสูตร
สานักงานคณบดี ประกอบด้วย งานวางแผนและงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหาร
งานบุคคล งานจัดหารายได้ งานวิจัย บริการวิชาการ การจัดประชุมวิ ชาการ งานประกันคุณภาพ งานวิ ชาการ
งานกิจการนักศึกษา และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการ
ธุรกิจการบิ น หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรม หลักสู ตรการจัดการธุรกิจการบริการผู้สู งอายุ
และหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า
หลักสูตรระดับ ปริญญาโท 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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3.2

โครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน และ
ผู้ช่วยคณบดี 1 คน ประธานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูต ร และอาจารย์สังกัดวิทยาลัย ในสานักงาน
คณบดีส่วนสนับสนุนประกอบด้วยหัวหน้าสานักงาน จานวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ จานวน 4 คน
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4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี
2. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
รองคณบดี
3. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
รองคณบดี/ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
4. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
รองคณบดี/ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการค้า
5. อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข
ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
6. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
ประธานหลักสูตรการจัดการบริการและการโรงแรม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
8. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
9. อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
10. อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชาคริต ศรีทอง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12. นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่มีการเปิดสอน

5.1 ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการบริ การและการโรงแรม (หลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสอง
ภาษา) (ปิดหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
5.2 ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดหลักสู ตรตาม
มติสภามหาวิทยาลัย)
2. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ (ปิ ด หลั ก สู ต รตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย)
3. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
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5.3 ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดหลักสูตรตามมติ
สภามหาวิทยาลัย)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ระดับ
ปริญญา
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

ปริญญาโท

ปี พ.ศ.
ที่ต้อง
ปรับปรุง
2565

2562
(ดาเนินการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย
5 มีนาคม
2563)
2563
(ปิด
หลักสูตร)

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การค้า
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

2563

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

2559

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

3.หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาตรมหา

(ปิด
หลักสูตร)
2559
(ปิด
หลักสูตร)
2564

วันที่อนุมัติ
วันที่อนุมัติจาก
จากสภา
สกอ.
มหาวิทยาลัย
3 พฤษภาคม
2561
5 กุมภาพันธ์
2558

25 มิถุนายน
2558

7 เมษายน
2559

7กรกฎาคม
2559

6 กันยายน
2555

15 พฤษภาคม
2557

6 ธันวาคม
2555

5 มีนาคม
2556

3 สิงหาคม

2 กุมภาพันธ์
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ระดับ
ปริญญา

ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บัณฑิต
สิ่งแวดล้อม
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต

ปี พ.ศ.
ที่ต้อง
ปรับปรุง

2559
(ปิด
หลักสูตร)

วันที่อนุมัติ
วันที่อนุมัติจาก
จากสภา
สกอ.
มหาวิทยาลัย
2560
2561
6 กันยายน
2555

15 พฤษภาคม
2557

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2564

2 กุมภาพันธ์
2560

15 สิงหาคม
2560

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต

2564

5 มกราคม
2560

31 พฤษภาคม
2560

6. จานวนนักศึกษา
ปี การศึกษา 2562 วิทยาลั ย นวัตกรรมการจัดการได้มีการรับ นั กศึกษาทั้ง ระดับปริญ ญาตรี โท เอก
จานวน 6 หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาตรี 65 คน ปริญญาโท 13 คน และปริญญาเอก 11 คน แสดงดังตารางที่ 1
ตาราง 1 จานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร
1. การจัดการธุรกิจการบิน
18
2.การจัดการการบริการและการโรงแรม
7
3. การจัดการนวัตกรรมการค้า
39
4. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
13
5.สิ่งแวดล้อมศึกษา
5
6.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
6
รวม
65
13
11
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งหมด
18
7
39
13
5
6
89

7. จานวนอาจารย์และบุคลากร

ปี การศึ ก ษา 2562 วิ ท ยาลั ย นวัต กรรมการจัด การ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 36 คน จาแนกเป็นสายวิชาการจานวน 31 คน สายสนับสนุน จานวน 5 คน ซึ่ง
จานวนอาจารย์ทั้งหมด จาแนกตามคุณ วุฒิ นับปฏิบั ติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 31 คน โดยอาจารย์มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 17 คน ระดับปริญญาโท 14 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน
อาจารย์ 26 คน
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ตาราง 2 จานวนอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

วุฒิการศึกษา
จานวน ต่ากว่า ป.ตรี ป.โท
ป.ตรี

5
5

ตาแหน่งทางวิชาการ
ป.เอก อาจารย์ ผศ.
รศ.
ศ.

14

2
15

26

1
4

14

17

26

5

รายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
1.การจัดการธุรกิจ
การบิน

รายชื่ออาจารย์บริหารหลักสูตร
1. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
2. อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา
3. อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์
4. อาจารย์ นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
5. อาจารย์สริ ินดา คลีส่ ุนทร
2.การจัดการการ
1. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
บริการและการโรงแรม 2. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
3. อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
4. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
5. อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
3.การจัดการธุรกิจการ 1. อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข
บริการผู้สูงอายุ
2. อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
3. อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย
4. อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง
5. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
4.การจัดการนวัตกรรม 1. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
การค้า

5.รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต /รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎี

2. อาจารย์ ดร. โรจนันท์ ทรงอยู่
3. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
1. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
2. อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกลุ
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว

คุณวุฒิสูงสุด
บธ.ม. (การจัดการการบิน)
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
M.A. (Management International Program)

วท.ม. (การบริหารการบิน)
บธ.ม. (การจัดการการบิน)
ศศม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ศศม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
M.B.A (Hotel and tourism management)
M.A. (International Communication)
ศศม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
บธ.ม. การตลาด
บธ.ม. การจัดการ
M.Sc (Corporate Brand Management)
ศศ.ด. (การสอนภาษาจีน)
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
M.B.A and M.I.T.&H.M. (Master of
international tourism and Hospitality
management)
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
M.M. (Marketing)
Ph.D. (Development Administration)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
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ชื่อหลักสูตร
บัณฑิต

รายชื่ออาจารย์บริหารหลักสูตร
4. อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
6. บริหารธุรกิจ
1. อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
มหาบัณฑิต/
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร ชาคริต ศรีทอง
บริหารธุรกิจดุษฎี
3. อาจารย์ ดร.ปรีชา คามาดี
บัณฑิต
4. อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
7.นวัตกรรมการจัดการ 1. อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
สิ่งแวดล้อม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
3. อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
8.สิ่งแวดล้อมศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ รีปูณะ
2. อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
3. อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลลี ัง

คุณวุฒิสูงสุด
ปร.ด. (การจัดการสาธารณะ)
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
ปร.ด. (การจัดการ)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา)

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
ปร.ด.(วนศาสตร์)
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณโดยมหาวิทยาลัย
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวม

จานวนเงิน (หน่วย : บาท)
257,300
3,279,800
3,557,100

8.2 อาคารสถานที่
สานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการบริการส่วน
และห้องรับรอง ห้องฝึกปฏิบัติการด้านภัตรคาร ห้องฝึกปฏิบัติการด้านห้องพักและโรงแรม ห้องฝึกปฏิบัติการ
ด้านการบริการภาคพื้นดิน และ ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการบริการบนเครื่องบิน
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์ เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่น้อย -ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามให้อาจารย์ดาเนินการ
(ร้อยละ 3.33)
ตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คลในการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
- ผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ได้รับการ
แต่ ง ตั้ งต าแหน่ งวิ ช าการผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน
3 คน และบรรจุอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ 1 คน
(ร้อยละ 15.62)
- อาจารย์สายสังคมศาสตร์ยังไม่ได้รับทุนวิจัยจาก - ส่งเสริมให้มีระบบพี่เลี้ยงในการเสนอขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก โดยใช้ศักยภาพของอาจารย์ระดับ
ภายนอก
บัณฑิตศึกษาในการให้คาแนะนา
-ผลการดาเนินงาน อาจารย์สายสังคมศาสตร์ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยในปี 2563 ทุนภายนอกจานวน 1 ชุด
โครงการ ( 6 โครงการย่อย) งบประมาณ 4,146,900
บาท
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของหลักสูตรยัง - ดาเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงิน ของหลั กสู ต ร
ไม่ครอบคลุมให้ครบทุกประเด็น

เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร และ
โอกาสในการแข่งขัน โดยเปรียบเทียบกับหลักสู ตรของ
สถาบันอื่น

- การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงยังไม่

- การดาเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้

ครอบคลุม

ครอบคลุม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงประกอบด้วย ปัจจัยภายในเรื่องการ
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา และ
ปัจจัยภายนอกได้แก่จานวนนักศึกษา และความเสี่ยง
จาก COVID-19
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
การศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : [ระบุเบอร์โทร]
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : [ระบุอีเมล์]
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนวัตกรรรมการจัดการมีหลักสูตรที่ยังดาเนินการ 10 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ไม่
มีนักศึกษาจบจานวน 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบริการ
ผู้สู งอายุ หลั กสู ต รนวัต กรรมการค้า และหลั กสู ต รระดั บ ปริญ ญาโท คือหลั กสู ต รนวัต กรรมการจัด การสิ่ งแวดล้ อม
หลักสูตรที่มีบั ณ ฑิ ตจบการศึกษาที่ได้ รับ การประเมิน จากผู้ใช้บั ณ ฑิ ต จานวน 7 หลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ย ผลรวมของ
คะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุก หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เท่ากับ 4.49 คะแนน โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
7.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน

ค่าคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมิน
4.70 คะแนน

หมายเหตุ

4.28 คะแนน
4.68 คะแนน
4.35 คะแนน
4.52 คะแนน
4.47 คะแนน
4.46 คะแนน
31.46/7 คะแนน
4.49 คะแนน
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แสดงวิธีการคานวณ
31.46
7
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

ค่าเฉลี่ย 4.51

ค่าเฉลี่ย 4.49

4.49 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1(1)
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
1.1(2)
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
1.1(3)
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.1(4)
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1.1(5)
5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.1(6)
6.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
1.1(7)
7.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
โทรศัพท์ : 082-422-9662 08-7703-0814
โทรศัพท์ : [ระบุเบอร์โทร]
E-mail : raweepan@vru.ac.th
E-mail : [ระบุอีเมล์]
ooy.240232@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 77)
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึ กษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับ จานวนอาจารย์ ประจา ให้นั บ ณ วัน สิ้นสุ ดปี การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนั บ ที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จานวน 32 คน มีอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 18 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
เท่ากับร้อยละ 56.25 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (ลาศึกษาต่อ)
3. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (ไม่นบั ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

จานวน
31
17

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
17
31

x 100 = ร้อยละ 54.84
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2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
54.84

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 35

ร้อยละ 54.84

x 5 = 5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.2
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานประจาภาคการศึกษา 2/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 63
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
โทรศัพท์ : 082-422-9662 08-7703-0814
โทรศัพท์ : [ระบุเบอร์โทร]
E-mail : raweepan@vru.ac.th
E-mail : [ระบุอีเมล์]
ooy.240232@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)
*หมายเหตุ การนับจานวนอาจารย์ประจาคณะให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนับที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 31 คน มี
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 5 คน โดยในปีการศึกษา 2562 มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มจาก ปีการศึกษา 2561 จานวน 4 คน และมีผู้เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาขอตาแหน่งทางวิชาการจานวน 5 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 16.13 คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.34 คะแนน มีรายละเอียดอาจารย์ของคณะดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

31

2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ลาศึกษาต่อ

-

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

26

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

5

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

-

6. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

-

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(ไม่นบั รวมลาศึกษาต่อ)

5
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รายชื่ออาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล

ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

1. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. ดร.สุวารีย์ ศรีปูรณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5. ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
5
31

x 100 = ร้อยละ 16.13

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.13

60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 16.13

x 5 = 1.34 คะแนน

คะแนนที่ได้
1.34 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3(1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานประจาภาคการศึกษา 2/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 63
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
การศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : [ระบุเบอร์โทร]
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : [ระบุอีเมล์]
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 79-80)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด จานวน 146 คน มีผลงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด จานวน 13 เรื่อง มีผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 2.60 คิดเป็น ร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 2.60

จานวนเรื่อง
13

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
2.60

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ อ งจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1

ธนเดช แก้วสวัสดิ์
ธนิษฐา พลแสน
ปิยธิดา มณีพราว
พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ

2

ปาณณวิช มงคลตวัฒน์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
พฤติ ก รรมและระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือก ท่องเที่ยว
ในเขตกรุงเทพมหานคร รายงานสืบเนื่องการ
ประชุม วิชาการและนิ ท รรศการ ระดับชาติ
ครั้ ง ที่ 1 ความสมดุ ล ระหว่ า งสั ง คมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 26 มิถุนายน 2562 หน้า
305-313
ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ยราช
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ภัทรวดี บริรักษ์
วิภาพร แสงแย้ม
ชนัญชิตา อรุณแข
และภัทราพร ทิพย์มงคล

3

จิราภา พันพิมพ์
ศศิธร รวยดี
ปริชญา นิลพลา
และอรวรรณ สิทธิวิจารณ์

นางสาวนิสา เผ่าเพ็ง
นายธนัท เทพจิต
4

5

6

นางสาวอั ญ ชนากานต์ แก้ ว
แจ่ ม นางสาวจุ ฑ าทิ พ ย์ สวน
บ่อแร่

Fanjing Bai
Yu Wang
Huiyuan Lei
Wanlapa Jandaboue
Dr.Phomhom
Chaedgotha

Si Ailing
Chanapa Sa-ard
Nitipoom Kulsiri
7

8

ณัฐพงศ์ วัฒนวันยู
อลงกรณ์ สุวรรณเพชร
อรกานต์ เชี่ยวกสิกรรม
รินรดา ระวังถ้อย
ผมหอม เชิดโกทา
วัลภา จันดาเบ้า

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ใน
การเลื อ กท่ อ งเที่ ย วแบบอิ ส ระ. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 1 ความสมดุ ล ระหว่ า ง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 26 มิถุนายน
2562 หน้า 666
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่
6 ในอ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการและ
นิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล
ระหว่างสั งคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 26
มิถุนายน 2562 หน้า 839
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารของผู้ สู ง อายุ ใน
จังหวัดสระบุรี.งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่
11-12 ก.ค.2562
ความคาดหวังและการรับรู้ข องผู้ สูงอายุต่ อ
คุณภาพการบริการของโรงแรมระดั บ 3 ดาว
ในประเทศไทย.งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่
11-12 ก.ค.2562
THE STUDY OF CHINESE
PASSENGERS’ SATISFACTION OF THAI
AIR ASIA CHECK-IN COUNTER AT
DONMUEANG INTERNATIONAL
AIRPORT.การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
THE POTENTIAL IMPACTS INVOLVED IN
IMPLEMENTING ONE BELT ONE ROAD
ON AVIATION INDUSTRY.การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการ
ภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง.การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
วั น ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
อาพล พันธุ์ดนตรี
สัณหณัฐ วงศ์ศิลป์
นุจรี ผู้ผึ้ง
ปิ่นเกล้า เรืองดี
ผมหอม เชิดโกทา
วัลภา จันดาเบ้า

9

ธนัท เทพจิต
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
10

อัญชณากานต์ แก้วแจ่ม
และ ลลิดา แก้วฉาย

11

จุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่
สินิทรา สุขสวัสดิ์
12

นิสา เผ่าเพ็ง
ธัชชัย อินทะสุข
13

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ อ งจากการประชุม วิชาการ
ระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษาว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ปทุมธานี
ความพึ ง พอใจในการโหลดสั ม ภาระของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์
ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี
2563 วั น ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
การแก้ปัญหากองทุนผู้สูงอายุในกรณีผู้สูงอายุ
เสี ย ชี วิ ต ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี .การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
วั น ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
ความสาคั ญ ของการศึก ษาหลังวัยเกษี ยณที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของ
ผู้สูงอายุ
ใน จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี . การประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563 วัน ที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2563.วิ ทยาลัยนวั ต กรรม
การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี
ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการ
เงิน สงเคราะห์ ผู้ สูงอายุ ในภาวะยากล าบาก
จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563.
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 5
ประจ าปี 2563 วั น ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2563.วิ ท ยาลั ย น วั ต ก รรม ก ารจั ด ก าร
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินงานของ
กองทุ น ผู้ สู ง อายุ ในจั ง หวั ด สระบุ รี . ก าร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี
2563 วั น ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

0.40
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
3
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรับ การเผยแพร่
4
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจั ดทาเป็น ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5
- ผลงานวิจั ยที่ หน่ วยงานหรือ องค์ก รระดั บชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิ น
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
6
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
9
ร่วมมือระหว่างประเทศ

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

0.40
0.60

0.80

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.20

0.40
0.60
0.80
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ที่
10
11

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
จานวนนักศึกษา ป.ตรี ทั้งหมด

1.00

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี
ทั้งหมดของคณะ ตามสูตร
2.60
x 100 =
ร้อยละ 1.78
146

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
x

1.78

5

=

0.22 คะแนน

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ 40

ร้อยละ 1.78

0.22 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
การศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : [ระบุเบอร์โทร]
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : [ระบุอีเมล์]
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 82)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
3. นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด จานวน 10 คน มีผลงาน
จานวน 12 เรื่อง ค่าถ่วงน้าหนัก 0.2 จานวน 9 เรื่อง และค่าถ่วงน้าหนัก 0.6 จานวน 3 เรื่อง รวมมีผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
เท่ากับ 3.60 คิดเป็นร้อยละ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวมผลถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 3.60

จานวนเรื่อง
9

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
1.80

3

1.80
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ปิยนุช ชมบุญ
พรนภา เตียสุธกิ ุล

1

ปิติพงศ์ เรือนนาค และ
ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

ปาลวัฒน์ อิสสะอาด

ดนุภาภร พรหมเจริญ

พิมพิลา ประดับเพชร

เดชา พละเลิศ
ศักดิ์ชาย นาคนก

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี.การประชุม
วิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วันที่ 31 สิงหาคม 2562
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อ
ธารงรักษาบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยว
ไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.รางานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประจาปี 2563 นวัตกรรมการจัดการ :
เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
คุณภาพบริการทีม่ ีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยววัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563.
นวัตกรรมทางด้านการตลาดทีม่ ีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ เครือ่ งสาอางในจังหวัด
ปทุมธานี.งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563.
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานกองทุนรวมทีท่ ีนโยบายใน
ประเทศและลงทุนต่างประเทศ.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุง
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์

ศุภณัฐ เวชมณี

ดาริกา สกุลอินมา

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุ ด มศึก ษาว่ าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.60

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
เก่า” ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
ประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุ
เพื่อก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของมูล
วัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏ
กรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1213 ธันวาคม 2562
การจั ด การขยะอิ น ทรี ย์ โ ดย “ถั ง ขยะ
หอม” ของชุ ม ชนเทศบาลเมื อ งล า
สามแก้ ว ต าบลคู ค ต อ าเภอล าลู ก กา
จังหวัดปทุมธานี
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม ครั้งที่
14 ประจ าปี 2562 เรื่ อ งวิ จั ย และ
นวั ต กรรมเพื่ อ ประเทศไทย 4.0. 19
ธันวาคม 2562
ปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจออม
เงินของผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง
ในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี
วันที่ 28 มีนาคม 2563 : 1335-1344

0.40
ศิริวรรณ พันธุ
ชาคริต ศรีทอง

3

สุภารัตน์ คาบุตร
ชาคริต ศรีทอง

นิฤมล ทานาค

ปัจจัยที่ผลต่อการตั้งใจซื้อซ้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์.
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) :
63-71
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเอกซื้อ
คอนโดมีเนียมตามแนวเส้นทางไฟฟ้า
สายสีม่วงของผู้บริโภค ในเขตนนทบุรี.
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) :
7-16
ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคาร
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิช าการระดั บนานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ในฐานข้ อมู ล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุ ด มศึก ษาว่ าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
4
แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือ ตี พิ ม พ์ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บสมบู ร ณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏใน
ฐานข้ อ มูล ระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
6
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
9
ระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
10
นานาชาติ
11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ป.โท ทั้งหมด

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ศักดิ์ชาย นาคนก

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ส่งผลต่อการเกิดหนีท้ ไ่ี ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
ของธนาคารแห่งหนึ่ง.วารสารวิทยาลัย
สงฆ์นครลาปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2562 : 179-185
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วิธีการคานวณ
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตาม
3.60
x 100 =
ร้อยละ 36
10
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
36
40

x

5

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาโท)
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ 40
ร้อยละ 36
4.50 คะแนน

=

4.50 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาโท)
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
บทความการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
การศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : [ระบุเบอร์โทร]
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : [ระบุอีเมล์]
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 84)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
3. นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด จานวน 6 คน มีผลงาน
จานวน 9 เรื่อง มีผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 5.40 คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าน้าหนัก
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ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 5.40

จานวนเรื่อง
2

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
0.4

3
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1.80
3.20
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

วิสานท์ แสวงหา

0.2

พระพิภพ แพงท้าว

1

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุ ด มศึก ษาว่ าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
นโยบายป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ ค าสั่ ง
คสช. มาตรา 44 และผลก ระท บ ขอ ง
นโยบาย.รายงานต่อเนื่องการประชุมวิชาการ
แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ส า ข า
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 1
มนุ ษ ยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ ยุค ใหม่ : ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 100
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี . ปทุ ม ธานี : มหาวิ ท ยาลั ย
ร าช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก ร ณ์ ใน พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์.
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กิ จ การการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสน าขอ งคณ ะสงฆ์ จั ง หวั ด
นนทบุรี.รายงานการประชุมต่อเนื่องของการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มจร. ครั้ ง ที่ 3
(MCU Congress 3) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2562. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

0.40

0.40
0.60

ประวรดา โภชนจันทร์

0.60

พิษณุ โชติประไพ
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รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชนิ ด อ่ อ นตั น ในครั ว เรื อ น
ชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี.วารสาร
วิ ท ยาศาสตร์ คชสาส์ น ปี ที่ 41 ฉบั บ ที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2562 : 114-129
สภาพและปั ญ หาในการจัดการสิ่ งแวดล้อ ม
ชุ ม ชนของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ า
หมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์.วารสารมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่
8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 : 274284
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก
0.60

4

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิช าการระดั บนานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ในฐานข้ อมู ล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุ ด มศึก ษาว่ าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือ ตี พิ ม พ์ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

5

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บสมบู ร ณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏใน
ฐานข้ อ มูล ระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
3. พระพิภพ แพงท้าว

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
3. การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ค ณ ะ ส ง ฆ์ จั งห วั ด น น ท บุ รี ต าม แ ผ น
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่
5 (พฤษภาคม 2563) : 212-223

0.80

พิษณุ โชติประไพ

รูป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน แบบมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
อาสาสมั ค รสาธารณ สุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น
จังหวัดบุรีรัมย์.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุ ข ภาพ ส านั ก งาน สาธารณ สุ ข จั ง หวั ด
กาฬสิ น ธุ์ ปี ที่ 12 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2562 : 525-540

0.80

สุจรรยา ขุนทอง

0.80

กิตตินาท นุ่นทอง

0.80

อาภรณ์ แก้มพรหมมาน

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ ในประเทศไทย.วารสารสั น ติ ศึ ก ษา
ปริทรรศน์ มจร ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 กันยายน ตุลาคม 2562 : 1340-1351
รูปแบบคุณ ภาพการบริการโลจิ สติกส์ข องผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ ในประเทศไทย.วารสาร
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าน้าหนัก
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
0.20
6
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 082-422-9662 08-7703-0814
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : raweepan@vru.ac.th
E-mail : ransaya@hotmail.com,
ooy.240232@hotmail.com
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

-

-

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ย นวัต กรรมมี ร ะบบและกลไกในการจั ด บริ การให้ ค าปรึก ษาทางวิช าการและการใช้ ชี วิต แก่
นักศึกษาในวิทยาลัย โดยทุกหลักสูตรได้เสนอและแต่งตั้งที่ปรึกษาประจาแต่ละชั้นปีผ่านความเห็นชอบจากกกรม
การบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียนและก่อน
สิ้นสุดภาคเรียน 1/2562 2/2562 3/2562 ทางวิทยาลัยจึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินงานตามระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาในทุกสาขาวิชาเพื่อดูแลในการให้คาปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานต่างๆดังนี้
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน
ปรั บ ปรุ ง ควบคุ ม พั ฒ นา ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพทางกายและสุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องโรคเอดส์และยาเสพติด
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ให้คาปรึกษาด้านวินัยนักศึกษา เช่น โทษวินัยต่าง ๆ และ
การทหาร เช่นการสมัครเป็น นักศึกษาทหาร. การผ่อนผัน การฝึกภาคสนาม ฯลฯ
งานกิจกรรมนักศึกษาให้คาปรึกษาด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น องค์การนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กิจกรรมของทางหลักสูตรต่างๆ ฯลฯ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรม ฯลฯ
งานทุนการศึกษา ให้คาปรึกษาด้านทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
บางครั้งนักศึกษามีเหตุด่วนต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนรอบสัปดาห์ทาให้นักศึกษาต้องติดต่อผ่านสื่อ
ออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้คาปรึกษา
ระบบและกลไก การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวนักศึกษาดังนี้
1) ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มเรียน
2) อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาเพื่อให้คาปรึกษาตามตารางกิจกรรมการพบนักศึกษา
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3) อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผล (ทางวาจา) การให้คาปรึกษา เสนอต่อคณะกรรมการและประธานหลักสูตรเพื่อ
ทราบ
4) ในกรณีพิเศษที่นักศึกษามีปัญหาเฉพาะราย นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ หากเป็นปัญหาของ
นักศึกษาส่วนใหญ่และเป็นปัญหาที่แก้ไขยาก หรือต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอน หลักสูตรจะมีการประชุมและ
นัดพบนักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
5) นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ในหลักสูตรได้ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 13.00- 16.30 น. หรือกรณีที่ทาการนัดพบ
ล่วงหน้าในเวลาอื่น เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ
6) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลและแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการบันทึกลงในสมุ ดบันทึกการเข้า
พบที่ปรึกษา
7) การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมากาหนดแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนา
8) หลักสูตรจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงในกรณีผลการเรียนต่า
9) หลักสูตรมีการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนต่า ด้วยวิธีการ พูดคุยกับนักศึกษาเบื้องต้นใน
ความเสี่ยงของการได้เกรดเฉลี่ยต่า ชี้แจงผลกระทบของเกรดเฉลี่ย และการคิดเกณฑ์คะแนน
10) นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ CMS ของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์ COVID19 ที่ผ่านมาทาให้มีผลกระทบต่อระบบให้คาปรึกษา เนื่องจากสถานศึกษาไม่สามารถ
เปิ ด ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาเรี ย น จึ ง มี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาของที่ ป รึ ก ษาผ่ า นระบบของการใช้ โ ปรแกรม ZOOM
Conference ช่องทางกลุ่มใน Line, Facebook
วิทยาลัยฯ มีการนาผลสรุปการดาเนินงานจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การ แนะแนวการ
เตรียม พร้อมก่อนเข้าเรียน และแนะแนวการใช้ชีวิตและแก้ไขปัญ หาต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาที่พบในปี
การศึกษา 2562 มีดังนี้
การแนะแนวด้านวิชาการ
ในภาคการศึกษา 2562 ผลสรุปการดาเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ ทางวิทยาลัยได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นในปี การศึกษาที่
ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่พบบ่อยคือการจองรายวิชา ลงทะเบียน จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ตรง
ตามกาหนดการของทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติจะมีปัญหาในการจองรายวิชา เนื่องจากระบบ
การจองไม่รองรับภาษาอังกฤษ จึงทาให้นักศึกษาไม่สามารถจองได้ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุ กหลักสูตร
ในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการนัดประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจงข้อมูลทางวิชาการของนักศึกษาใน
การเรียนของแต่ละหลักสูตร
ปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID19 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อยู่ในระหว่างฝึกสหกิจศึกษาและได้มีการ
มอบหมายให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมทั้งรายวิชาที่ยังมีการเรียน
การสอนที่ ค้างอยู่ วิท ยาลั ย ได้ดาเนิ น การซื้อ ระบบ ZOOM Conference –จ านวน 20 Users เพื่ ออ านวยความ
สะดวกทางด้านงานสอน/วิชาการ/การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาได้สะดวกและปลอดภัย
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 32

อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น การเพิ่มถอน/ การลงทะเบียน/การยื่นคา
ร้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์
การแนะแนวการใช้ชีวิต
แนะแนวการใช้ชีวิตและการให้คาปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ การแก้ไขปัญหา
บางปัญหาอาจจะไม่สามารถจัดการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพหรือทันต่อระยะเวลาที่กาหนดได้เนื่องจากภาระ
งานด้านอื่นๆ เช่น ปัญหานักศึกษาตั้งครรภ์ระหว่างเรียน ปัญหานักศึกษาจีนเช่าหอพักภายนอก การย้ายหอพัก
ของนั ก ศึ ก ษาจี น ปั ญ หาด้ านการปรั บ ตั ว ของนั กศึ ก ษาระหว่างฝึ กงาน และการอ านวยความสะดวกในการ
ประสานงานเอกสารต่างๆให้กับนักศึกษาชาวจีน
ปัญหานักศึกษาตั้งครรภ์จานวน 2 ราย ทางวิทยาลัยได้มีกระบวนการการให้คาปรึกษาผ่านที่ปรึกษาและการ
อานวยความสะดวกของนั ก ศึก ษาที่ ตั้งครรภ์ ในผ่ อ นผั น การแต่ งกายเข้ าชั้น เรีย นให้ เหมาะสม และมี ก ารให้
คาปรึกษาเรื่องการวางแผนการเรียนทั้งระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
ปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID19 หลังจากประเทศไทยมีประกาศเกี่ยวกับการปิดสนามบิน จึงทา
ให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นักศึกษาชาวจีน) ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาศึกษาต่อ การยื่นวี
ซ่านักเรียน จ่ายดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของนักศึกษาจีน ซึ่งวิทยาลัยได้มีที่ปรึกษาพิเศษสาหรับนักศึกษา
ชาวจีน เพื่อดูแลปัญหาต่างๆของนักศึกษาจีนโดยเฉพาะ จึงทาให้สามารถอานวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้แก่
นักศึกษาชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการนาผลประเมินการให้บริการ ด้านต่างๆมาหารือและวางแนวทางการ
ปฏิบั ติเพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริ การการให้ คาปรึกษาทางด้านวิช าการและด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการดังนี้
การแก้ปัญหาที่พบจากการแนะแนวด้านวิชาการ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีไลน์กลุ่ม และเข้ากลุ่มไลน์ของนักศึกษาในที่ปรึกษา ให้ที่ปรึกษาเข้าพบ
นักศึกษาทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. หรือตามวาระที่เหมาะสม ทุกครั้งที่มีการให้คาปรึกษาต้องบันทึก
ข้อมูลการพบนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน หากที่ปรึกษาเข้าพบนั กศึกษาตารางที่จัดเตรียมให้ อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องเช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าพบ การเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาคู่มือการให้คาปรึกษาในกรณีปัญหา
เรื่องการลงทะเบียน เพิ่ม ถอนรายวิชา ใบคาร้องต่างๆ และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการให้
ข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ช่องทางสื่อสารเฟสบุ๊ค และการแจ้งเตือนอาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านไลน์กลุ่มอาจารย์
ผลลัพธ์ที่ได้จ ากการวางแผนและมีคู่มือการดาเนินการคือ จานวนนักศึกษาที่มีปัญ หาลดลงมากกว่าครึ่งของ
จานวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การจองรายวิชา การลงทะเบียน และการจ่าย
ค่าเทอมในเวลาที่กาหนด
การแก้ปัญหาการใช้ชีวิต
การประสานงานนักศึกษาจีน ทางกิจการนักศึกษาวิทยาลัยได้ช่วยอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหานี้ โดย
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การประสานงาน เรื่องเอกสาร ตรวจดูเอกสารสัญญาเช่า ทางวิทยาลัยได้มอบหมายให้กับอาจารย์ สัญชาติจีนใน
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในการรับผิดชอบดูแล นักศึกษากลุ่มนี้โดยเฉพาะการจัดการกระบวนการของ
การสนับสนุนแนะแนวการใช้ชีวิตดังนี้
นักศึกษาไทย
นักศึกษาจีน
อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาจีน

สนับสนุนการให้บริการแนะแนวการ
ใช้ ชีวิต เช่น ให้คาแนะนาเรื่องความ
ไม่เข้าใจระหว่างผู้ปกครอง และ
นักศึกษา ปัญหาความไม่เข้าใจกัน
ของนักศึกษาและเพื่อนร่วมชั้น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยและคณะ

สนับสนุนการให้บริการแนะแนวการใช้
ชีวิต เช่น คาแนะนาเรื่องการหาหอพัก
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้รถส่วนตัว
การช่วย เหลือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น
คาแนะนาและ การแจ้งความ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในมหาวิทยาลัย
และคณะ

 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนานักศึกษา กับ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตร และกรรมการนักศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
และกระบวนการการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
- โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและ
หลักสู ตรบริห ารธุรกิ จบั ณ ฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้ สูงอายุ วันที่ 31 ตุล าคม 2562 ณ ห้ องประชุม
Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- โครงการ TOIEC Boot Camp 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 20- 21 มีนาคม 2563
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" 31 กรกฎาคม 2562 ผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
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- กิจกรรม ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
- กิจกรรม จิตอาสา...เราทาความดีด้วยหัวใจ ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน
- กิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ "การให้ ความรู้ด้านประกันคุณ ภาพการศึกษา 29 ตุลาคม 2562 ห้ อง
ประชุมราชพฤกษ์
- กิจกรรม นิทรรศการสัปดาห์เจ้าฟ้า ประจาปี 2563 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2563
- การแข่ งขั น กี ฬ าภายในมหาวิ ท ยาลั ย "เจ้ าฟ้ าเกมส์ " คร้งที่ 16 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 วัน ที่ 7
กุมภาพันธ์ 2563

-

แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้รวบรวมข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สมั ครงานแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา ของหน่วยงานต่างๆ และนามาประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาทิเช่น
ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มพิเศษงานพิเศษ การรับสมัครงาน
กิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความ เป็นต้น โดยวิทยาลัยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านการติดประกาศตามสถานที่
ต่างๆ ดังนี้
- จดหมาย หรือ โทรศัพท์ สาหรับการติดต่อและประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น ผู้ปกครอง
- จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-Mail) โทรศัพท์ Line สาหรับคณะกรรมการนักศึกษาของวิทยาลัย
- Facebook และ เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/ สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการบันทึกแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แจ้งนักศึกษาติดตามเฟสบุ๊คของ
วิทยาลัย https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
- ผ่านที่ปรึกษาหมู่เรียนหรือแหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามในเรื่องของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา การให้บริการข้อมูลด้านอาชีพแก่ศิษย์เก่า รวมถึงส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลทางด้านสายอาชีพ และ
คาแนะนาต่างๆ โดยการจัดทาเว็บไซต์ศิษย์เก่า cim alumni
เอกสารหลักฐาน
1.5.2 (1) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/
1.5.2 (2) เฟสบุ๊คของวิทยาลัย https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
1.5.2 (3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประกาศทางราชการ ตามจุดต่างๆ
1.5.2 (4) ฐานข้อมูลศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.5.2 (5) บันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาติดตามเฟชบุ๊ควิทยาลัย เพื่อติดตามเรื่องแหล่งงานทั้งเต็มเวลา
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และนอกเวลาให้แก่นักศึกษา
1.5.3. (6) รายงานกิจกรรมโครงการ
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและหลักสูตรมีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จานวน 2 โครงการ
- โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บิน (นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
- โครงการ TOIEC Boot Camp 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บิน (นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 20- 21 มีนาคม 2563
เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID19 จึงทาให้ไม่สามารถจัดโครงการปัจฉิมนิเทศได้

เอกสารหลักฐาน
1.5.3(1) โครงการปฐมนิเทศก่อนสกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(นานาชาติ)และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
1.5.3 (2) โครงการ TOIEC Boot Camp 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บิน (นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 20- 21 มีนาคม 2563
ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51

จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้ ประชุมเพื่อวางแผนและปรับปรุงการประเมินคุณ ภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการข้อมูล โดยการ
ประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการประเมินโดยแบบสอบถาม ความพึงพอใจ การให้การปรึกษาและบริการ
ด้านจั ด ท าข้อมู ล ข่าวสาร และกิจ กรรมเตรีย มความพร้อมเพื่ อการพั ฒ นาประสบการณ์ ท างวิ ชาการและวิช าชี พ แก่
นักศึกษา
ทั้งนี้แต่ละโครงการมีการใช้แบบประเมินในการประเมินโครงการ แต่แบบสอบถามนั้นไม่ได้เป็นชุดคาถามแบบ
เดียวเดียว เกณฑ์การวัดประเมินปรับตามบริบทของแต่ละโครงการ ทาให้การเมินกิจกรรมโครงการโดยรวมให้ครอบคลุม
ทั้ง 3 ด้าน โดยในปี 2562 วิท ยาลั ยได้ มี การปรับ ปรุงแบบฟอร์ม ที่ ใช้ในการประเมิ น การให้ บ ริการแบบเดีย วกัน ทุ ก
กิจกรรม โดยมีการแบ่ง ด้าน 3 ด้าน อย่างชัดเจน คือ ความรู้ ความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ และการนาไปใช้
ประโยชน์ และคาถาม ที่ใช้วัดในแต่ละด้านควรเป็นแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐาน
วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 3 ด้าน ดังนี้
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1) ด้านการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ได้แก่ การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา วิทยาลัยฯได้มีการนาคะแนนในแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปีค่าเฉลี่ ยของผลประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดี

2) ด้านการให้ข้อมู ลของหน่วยงานที่ให้บ ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ได้แก่
- โครงการปฐมนิเทศก่อนสกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บิ น (นานาชาติ )และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการบริการและการโรงแรมและหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
- โครงการ TOIEC Boot Camp 2 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บิน (นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจบริการผู้ สูงอายุ 20- 21 มีนาคม 2563 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
3.51
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" 31 กรกฎาคม 2562 ผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
- กิจกรรม ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิ มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
- กิจกรรม จิตอาสา...เราทาความดีด้วยหัวใจ ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
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- กิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 29 ตุลาคม 2562 ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
- กิจกรรม นิทรรศการสัปดาห์เจ้าฟ้า ประจาปี 2563 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2563 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
- การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" คร้งที่ 16 ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51
3) ด้ า นจั ด กิจกรรมเตรีย มความพร้อมเพื่ อการท างานเมื่ อสาเร็จ การศึกษาแก่นั กศึกษา เนื่ องจากเกิด สถานการณ์
COVID19 จึงทาให้ไม่สามารถจัดได้
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย สรุปผลการ
ดาเนินงาน ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา / และการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย เพื่อสรุปความสาเร็จของโครงการ
นั้น และนาผลจากการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมในการทาแผนกิจการสาหรับปีการศึกษา 2563

เอกสารหลักฐาน
1.5.4 (1) สรุปผลประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการด้านการให้คาปรึกษาข้อมูลข่าวสารและด้าน
การจัดกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562

 ข้อ 5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมี การสารวจความคาดหวังของนั กศึกษาในการจัดกิจกรรม 3 ด้ าน ได้แก่ 1) ด้ านการบริการให้ คาป รึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และ 3) ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา
มีการนาผลจากประเมินกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒ นธรรมของวิทยาลัย สรุปผลการ
ดาเนินงาน ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา / และการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย เพื่อสรุปความสาเร็จของโครงการ
นั้น และนาผลจากการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมในการทาแผนกิจการสาหรับปีการศึกษา 2563

เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา
2562
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ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย มี ก ารด าเนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ เรื่ อ งการจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ศิ ษ ย์ เก่ า เพื่ อ เป็ น ทางการในการให้ ข้ อ มู ล และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงผู้เข้าชมเว็บได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังง่าย
ต่อการอ่านและค้นหาข่าวหรือข้อมูลต่างๆ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์จะถูกแชร์ให้ไปปรากฏใน
เฟสบุ๊คของวิทยาลัยด้วยเช่นกัน
การพัฒนาระบบและการจัดการระบบยังคงต้องทาอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินของรอบที่ผ่านมานักศึกษา
และศิษย์เก่าให้ข้อแนะนาเรื่องเนื้อหาที่เผยแพร่ยังขาดความน่าสนใจ และประโยชน์ที่จะนาไปใช้สาหรับศิษย์เก่ายังไม่
เป็นที่พอใจและต้องปรับปรุง
ทั้งนี้ ในภาคการศึกษา 2562 วิทยาลัยได้ปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลต่างๆที่ มีประโยชน์กับศิษย์เก่า อาทิเช่น
ข้อมูลของทุนการศึกษา ซึ่งมีศิษย์เก่าได้เข้ามาติดตามและได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อ ณ ประเทศจีน จานวน 2 คน
การรับสมัครงาน วิธีการพัฒ นาทักษะต่างๆเพื่อให้เป็นที่ต้องการ ข่าวสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของ
นักศึกษาและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าประสงค์ และผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 3.51

เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/
1.5.6(2) เฟสบุ๊คของวิทยาลัย https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
1.5.6 (3) เฟสบุ๊คศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 08-2422-9662, 08-7703-0814
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : raweepan@vru.ac.th
E-mail : ransaya@hotmail.com,
ooy.240232@hotmail.com
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
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ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาประจาปี 2562 โดยผ่านการเห็นชอบของกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมในแผนฯที่จัดสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ และจัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน วิทยาลัยได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
แต่ละกิจกรรม กาหนดผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ชัดเจน โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการกาหนดนโยบายของวิทยาลัยฯ

เอกสารหลักฐาน
1.6.1(1) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2562
1.6.1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2558
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2562

 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้าง

ทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปี 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการดาเนินกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1.ทักษะการเรียนรู้ และทักษะด้านนวัตกรรม (Learning and Innovation –The 4 C’s)
- โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตนใน
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา ความรู้ด้านกฎระเบียบ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม (การปูเตียง) ในงาน Food & Hotel Thailand 2019 จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ประจาปีการศึกษา 2562 29 ตุลาคม 2562 ห้องประชุมราชพฤกษ์
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- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" 31 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์เจ้าฟ้า ประจาปี 2563 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดกิจกรรมการสาธิตการทาเครื่องดื่ม ของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และการ
จัดแสดงผลงานระดับชาติด้านการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
2. ด้านทักษะภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล
3. ทักษะการทามาหาเลี้ยงชีพและการดาเนินชีวิต (Career and Life)
- โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
- กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 25 กรกฎาคม 2562
- กิจกรรมจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ณ จังหวัดสุโขทัย 6-8 พ.ย.2562
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2562 31 กรกฎาคม 2562
- โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการลงฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท ซี พี ออลล์ จากั ด (มหาชน) ของ
หลั กสู ต รบริห ารธุ รกิจ บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การนวัต กรรมการค้าณ ห้ องประชุ ม ราชพฤกษ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (29 พฤษภาคม 2562)

เอกสารหลักฐาน
1.6.2(1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการและการเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
1.6.2(2) โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6.2(3) โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
1.6.2(4) กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.6.2 (5) กิจกรรมจิตอาสา เราทาความดีดว้ ยหัวใจ
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ยฯ มีการจัด ท าแผนกิจ กรรมพั ฒ นานั กศึกษาประจาปี 2562 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เล็ งเห็ น ถึง
ความสาคัญของการส่งเสริมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยทางวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม
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เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ดังนี้
(29 ตุลาคม 2562) งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการ Workshop ให้นักศึกษาร่างกิจกรรมที่จะดาเนินการ
รวมถึงการเขียนแผนงานเพื่อนาเสนอ

เอกสารหลักฐาน
1.6.3(1) สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2562
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการดาเนินงาน ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา
/ และการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย เพื่อสรุปความสาเร็จของโครงการนั้น และนาผลจากการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมในการทาแผนกิจการสาหรับปีการศึกษา 2563

เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) รายงานสรุปผลการประเมินผลสาเร็จของโครงการ
 ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้จัดทาแบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมและนามาปรับปรุงเพื่อดาเนินงานครั้ง
ต่อไป

เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้มีการนาผลการประเมินนามาปรับปรุงเพื่อดาเนินงานครั้งต่อไป

เอกสารหลักฐาน
1.6.6(1) รายงานสรุป และแนวทางการพั ฒ นากิจกรรมนั กศึกษา และด้ านท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2562

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย
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6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
วิทยาลัยได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจึง
วิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
สามารถนาผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้ดี โครงการหรือกิ จกรรมทั้ งกิจ กรรมภายในและจาก
ภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การดาเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน และ
กาหนดวิธีการและกระบวนการในการปฏิบัติ
แนวทางที่ควร เนื่องจากติดขัดจากปัจจัยภายนอก ที่ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน และวางแผน
ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เช่น สถานที่ สภาพอากาศ ส ารอง เพื่ อ รองรับ การเปลี่ ย นแปลงของแผนและ
และงบประมาณ จึ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไป ตารางกิ จ กรรมที่ เ พิ่ ม เข้ า มาอย่ า งเร่ ง ด่ ว นหรื อ
อย่างไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
นอกเหนือจากแผนที่กาหนดไว้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบ และกลไก ในการดาเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่อให้การดาเนิน
กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : 02-9093036, 331
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลัย นวั ตกรรมการจั ด การ ได้ มี แผนปฏิบั ติ ราชการเกี่ย วกับ การบริห ารงานวิจั ยที่ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้กาหนดให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
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ข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย และเว็บไซต์สถาบันวิจัย เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่
รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การพั ฒ นาฐานข้อ มู ล เพื่ อให้ ทุ กคณะ/วิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายน อกได้ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สารสนเทศที่เป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งระบบ โดยทุกคณะ/วิทยาลัยได้มีการดาเนินการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
กับทางสถาบันวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ คือ
1. การใช้ฐานข้อมูลนักวิจัยและการดาเนินการวิจัย เช่น โครงการวิจัย , งบประมาณ, แหล่งทุน และ
ระบบฐานข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (http://researcher.vru.ac.th/) ซึ่ ง เป็ น ระบบจั ด การข้ อ มู ล
สารสนเทศ ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี โปรแกรมระบบจั ด การข้อ มู ล สารสนเทศภายในสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทาง
ระบบออนไลน์
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจยั
2.1 ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย ผ่านระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้แก่ ระบบ MIS
2.2 ระบบการบริหารและติ ดตามทุน วิจัย กรณี งบประมาณแผ่น ดิน ได้แก่ ระบบ National
Research Management System: NRMS) ที่ หน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย สามารถเขาถึงฐาน
ขอมูลได้
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ สกอ.
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เช่น 1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ 2) ทุนสนับสนุนการ
วิจัยประเภทต่างๆ
3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. ฐานข้ อ มู ล ส าหรับ เผยแพร่บ ทความวิ จั ย ผ่ า นสารสนเทศทางเว็ บ ไซต์ เพื่ อ เผยแพร่ง านวิ จั ย สู่
สาธารณชน ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดย
ดาวน์ โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิท ยาลัยมีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสารบัณ ฑิ ตศึกษา 2)
วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สาย
สังคมศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
2.1-1-1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยของวิทยาลัย
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2.1-1-2 ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th/)
2.1-1-3 ฐานข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2.1-1-4 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
2.1-1-5 ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1-1-6 บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1-1-7 เว็บไซต์สถาบันวิจยั และพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
2.1-1-8 การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้
1.มี ห้องปฏิบั ติ การวิจั ย และงานสร้างสรรค์ โดยให้ บ ริการนั กศึกษา อาจารย์และนั กวิ จัย ซึ่ งได้ รับ การ
ประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
สามารถให้คาปรึกษาด้านการวิจัย และมีคลินิกวิจัยของวิทยาลัย
2.มีห้องสมุดที่สามารถสนับสนุนให้แต่ละคณะได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการค้นคว้าวิจัย ได้แก่ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
3.มีสิ่งอานวยความสะดวกที่สามารถสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ
และห้องปฏิบัติการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
4.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 1 พฤษภาคม
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยร่วมกับเครือข่าย จานวน 11 มหาวิทยาลั ย
ประกอบไปด้วย 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 6. มหาวิทยาลัยบูรพา 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 9. มหาวิทยาลัยพะเยา 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ 11. วิท ยาลั ย พั ฒ นามหานคร ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 5 สาขา ได่ แก่ สาขารัฐ ประศาสนศาสตร์/รัฐ ศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ/นวัตกรรมการจัดการ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขาการศึกษา และสาขาสังคมศาสร์
และมนุษย์ศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมนาเสนอจานวน 106 บทความ
 ข้อ 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสาหรับงานสร้างสรรค์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรร
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งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ให้ กับ คณะ/วิท ยาลัย ซึ่งทุ กคณะ/วิท ยาลั ยสามารถดาเนิ น การประชาสัม พั น ธ์ในหน่ วยงานเพื่ อขอทุ น
สนับสนุนในการทาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยจึงได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อขอทุนสนับสนุนในการทาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าว ในรอบนี้มีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ในปี
2563 ทุ น ภายในจ านวน 1 โครงการ ภายนอกจ านวน 1 โครงการ มี ทั้ งหมด 2 โครงการ รวมเป็ น เงิน ทั้ ง สิ้ น
4,192,300 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ งบประมาณ 4,146,900 บาทถ้ ว น โดยมี หั ว หน้ า ชุ ด โครงการคื อ
อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล โดยประกอบด้วย 6 โครงการวิจัยย่อยดังนี้
1.1 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย
การเพิ่มการบริการมูลค่าสูงของจังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 914,880 บาท โดย อ.ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล
1.2 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ย วแบบฟาร์มสเตย์ตามศาสตร์พระราชาของจังหวัด
สระแก้ว งบประมาณ 700,425 บาท โดย อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ
1.3 การวิจัยเรื่อง การพัฒ นาศักยภาพการท่ องเที่ยวเชิงพหุ วัฒ นธรรม อาเภออรัญ ประเทศ จังหวัด
สระแก้ว งบประมาณ 689,425 บาท โดย อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์
1.4 มี การวิจั ยเรื่อง การพั ฒ นากลยุทธ์ท างตลาดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ
700,425 บาท โดย อ.ดร ภัทรพล ชุ่ม
1.5 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมื่อง
ย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 476,520 บาท โดย อ.ดร ผมหอม เชิดโกทา
1.6 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่ อความยั่งยืน ของชุมชนขังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 665,225 บาท โดย อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล
2 การวิจัยเรื่อง การศึกษาตารับยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี งบประมาณ 45,400 บาทถ้วน โดย อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม

เอกสารหลักฐาน
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2.1.3 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
พ.ศ. 2562
2.1.3 (2) เว็บไซต์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
2.1.3 (3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
2.1.3 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1.3 (5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
แผนงานปกติ (Non-Flagship program) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1.3 (6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข้อ 4. มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน

วิท ยาลั ย นวัตกรรมการจั ด การ ได้ มี การจัด กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ด้ านการใช้งานระบบอ้ างอิ ง
อัตโนมัติ Mendelay และ Endnote เพื่อการเขียนรายงานการวิจัยหรือรายงานวิชาการของวิทยาลัยเมื่อวันที่
12 ก.พ. 63 โดย อ.ดร อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ ณ ห้องประชุม lecture 1 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วม 34 คน
และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ของทางวิทยาลัย และมีการส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น โดย วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการสร้างขวัญและกาลังใจแก่
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งคัดเลือกอาจารย์ที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus มากที่สุด เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานโดยมีอาจารย์จานวน 1 ท่าน
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คือ อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน จานวนการถูกอ้างอิง ทั้งหมด 5 ปีย้อนหลัง จานวน 29
ครั้ง
เอกสารหลักฐาน

2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการ2563
2.1.4(2) ข้อมูลการอ้างอิงและผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และนักวิจัย
2.1.4(3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้งานระบบอ้างอิงอัตโนมัติ Mendelay และ Endnote
เพื่อการเขียนรายงานการวิจัยหรือรายงานวิชาการของวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 และ KM Action Plan
2.1.4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1.4(5) ใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลงานวิจยั ดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น
 ข้อ 5. มีการดาเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
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ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยมีการประชุ มแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ ต่างๆในการบริหารงานจัดการงานวิจัย รวมถึงมีหน้าที่ใน
การวางแนวทางขั้นตอน ประสานงานกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องของ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชน์ของคณาจารย์และนักวิจัยซึ่งการดาเนินการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา และ
เบื้องต้นได้กาหนด ระบบและขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ไว้ในคู่มือวิจัยตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย ในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เอกสารหลักฐาน
2.1.6 (1) คาสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1.6 (2) คู่มือวิจัย
2.1.6 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : การนับผลงานตามปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562)
การนับจานวนอาจารย์ตามปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)
*หมายเหตุ
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- การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 31 คน มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
จานวน 48 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน 22.40 คิดเป็นร้อยละ 72.26 โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน(คน)

1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

31

2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ลาศึกษาต่อ

-

แสดงวิธีการคานวณ
ค่าน้าหนัก
จานวนเรื่อง
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
0.20
24
4.80
0.40
1
0.40
0.60
11
6.60
0.80
7
5.60
1.00
5
5.00
รวม
48
22.40
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 22.40
หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. การนับจานวนผลงานให้นับตามปีปฏิทิน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิช าการฉบับ สมบู รณ์ ที่ตีพิม พ์
ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
1

ค่า
น้าหนัก
0.20

0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 1.ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหม่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ประจาปี 2562
2.การอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรในตาบล
หนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 6 Engagement
Thailand Annual Conference 2019. พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่า
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 1.บทความวิจัย เรื่องการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้เชิงเกษตร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตาบลบ้านด่าน อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งานประชุม
วิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
ชื่อ-สกุลอาจารย์
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
น้าหนัก
0.20
อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 1.พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน
2562
0.20
อ.ชนัญชิตา อรุณแข
1.ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเลือก
และอ.ภัทราพร ทิพย์ ท่องเที่ยวแบบอิสระ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
มงคล
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 มิถุนายน
2562
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

สินิทรา สุขสวัสดิ์

1.ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัด
สระบุรีงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม วัน ที่ 11-12
กรกฎาคม 2562
2.ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณ ภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
ประเทศไทยงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11-12
กรกฎาคม 2562
พูนสวัสดิ์
1.ประสิทธิภาพผลการทางานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภท
แก้วเกียรติสกุล
สินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562
“ ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วน บุคคล แรงจูงใจในการทางาน และสภาพแวดล้อมการ
ทางานในองค์การที่มีผลต่อความจงรักภักดีองค์กรของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในองค์กร
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562 “ ศาสตร์ ศิลป์ กับ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผศ.ดร.สุ พ จน์ ทราย 1) ภิญญดา ภูวิศกุลธร และสุพจน์ ทรายแก้ว. (2562). การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบ
แก้ว
สารสนเทศในการจัดทางบประมาณของสานักงบประมาณกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้ง
ที่ 7 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ราชบุรี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง.
2) วิสานท์ แสวงหา, สุพจน์ ทรายแก้ว และสาธิต วงศ์อนันต์นนท์. (2562). นโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44 และผลกระทบของนโยบาย. รายงานต่อเนื่องการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
มนุษยศาสตร์ สังคม ศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคม ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
3) พระพิภพ แพงท้าว และสุพจน์ ทรายแก้ว. (2562). ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี. รายงานการประชุมต่อเนื่องของการประชุม
วิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562.
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ผศ.ดร.ชมัยภรณ์
1) ปิติพงศ์ เรือนนาค และชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย. (2562). การเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ถนอมศรีเดชชัย
เพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล 1) นภาพร สิงห์นวล, พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ, ภัทรพล ชุ่มมี และพรนภา เตียสุธิกุล. (2562). การ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านด่าน ตาบลบ้าน
ด่าน อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
2) ภูวดล พลเสน และนภาพร สิงห์นวล. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติ งาน
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ที่

2

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิช าการฉบับ สมบู รณ์ ที่ตีพิม พ์
ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
นานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐา น ข้ อ มู ล ต าม ป ระ ก า ศ
ก .พ .อ . ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

อ.ดร.พรนภา เตี ย สุ ธิ
กุล

0.20

ผศ.ดร.วนั ส พรรั ศ ม์
สวัสดี

0.20

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี

0.20

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง

0.4

อ.รวีพรรณ
กาญจนวัฒน์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ของกาลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่. รายงาน
สืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “ต้นทุนอารยธรรมตามรอยวิถีครูบาและ
เส้นทางบุคคลสาคัญของโลก” วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ลาพูน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
1) ณัฐพงษ์ วรเลิศ และพรนภา เตียสุธิกุล. (2562). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จอมบึง.
2) ถวัลย์ เทียนทอง, พรนภา เตียสุธิกุล, ภัทรพล ชุ่มมี และชาคริต ศรีทอง. (2562). ปัจจัยในการ
เลือกใช้ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย. การประชุมสัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
3) ปิยนุช ชมบุญ และพรนภา เตียสุธิกุล. (2562). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. รายงานการประชุมต่อเนื่องของการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562.
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
1.วนัสพรรัศม์ สวัสดี และนิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล. การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม.การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10. วันที่ 19-20 กันยายน 2562. ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
2. วนัสพรรัศม์ สวัสดี. การทดสอบประสิทธิภาพการบาบัดน้าชะขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้
เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยว. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
มงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10. วันที่ 19-20 กันยายน 2562. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์.
1.กนกกาญจน์ ดีแปง และภัทรพล ชุ่มมี “ปัจจัยในการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพฝึกอบรม
ของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี” ในเอกสาสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม 6 มิถุนายน 2562.
2. วรเทพ ตรีวิจิตร ภัทรพล ชุ่มมี และ พรนภา เตียสุธิกุล “ปัจจัยจูงใจการปฏิบัติงานที่มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน” ใน
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 28
เมษายน 2562.
3. ถวัลย์ เทียนทอง พรนภา เตียสุธิกุล ภัทรพล ชุ่มมี และ ชาคริต ศรีทอง “ปัจจัยในการ
เลือกใช้ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย” ในเอกสารสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 จังหวัดเชียงใหม่ 22 เมษายน 2562.
1. พิษณุ โชติประไพ สุวารีย์ ศรีปูณะ ประภาพร ชุลีลัง และผมหอม เชิดโกทา. (2562,
กุมภาพันธ์). ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “พระพุทธศาสนา
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร้อยเอ็ด: วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
The effect of life satisfaction After the trip in Tourist Recovery Experience as a
stress Reliever Model on Chinese Student’s Future Behaviors in Educational
Destination at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage :
A case Study of Central China Normal University (2019)
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ที่

3

ข้อมูลพื้นฐาน
พิ จารณาวารสารทางวิ ชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิ ช าก า ร พ .ศ . 2 5 5 6 แ ต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น
อนุมั ติและจัดท าเป็น ประกาศ
ให้ ท ราบเป็ น การทั่ ว ไป และ
แจ้ ง ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ ได้ รั บ การจดอนุ
สิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิช าการฉบับ สมบู รณ์ ที่ตีพิม พ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ค่า
น้าหนัก

0.60

0.6

0.6

0.6

0.6

4

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

0.40

0.6

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิช าการฉบับ สมบู รณ์ ที่ตีพิม พ์
ใน ว ารส าร วิ ช าก ารร ะ ดั บ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามป ระกาศ ก.พ .อ. หรื อ
ระเบี ย บคณะกรรมการการ

ชื่อ-สกุลอาจารย์

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์.วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562.
2.สภาพปั ญ หาในการจัด การสิ่ งแวดล้ อ มชุ ม ชนของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจาหมู่ บ้ า น
จังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –
สิ่งหาคม 2562.
อ.พัชราภรณ์ จันทร
1.การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตาบลบ้านด่าน อาเภออรัญประเทศ
ฆาฎ
จังหวัดสระแก้ว ระดับชาติ .วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 ปีที่ 13 เลขหน้า 1
2.การพั ฒ นาเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วตามรอยอารยธรรม 5 ชาติ พั น ธุ์ ในอ าเภออรั ญ ประเทศ
จั ง หวั ด สระแก้ ว ระดั บ ชาติ .วารสารวิ จัย และพั ฒ นาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับ
ที่ 3 ปีที่ 14 ปี2562 เลขหน้า 196-203
อ.พลเอก ดร.เกษ ม 1) กรกต ชาบัณฑิต, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และประสารโชค ธุวะนุติ. (2562). การกาหนด
ชาติ นเรศเสนีย์
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร มจร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562). หน้า 238-252.
2) เกษมชาติ นเรศเสนีย์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตาบลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562).
หน้า 117-129.
อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
1 วรเทพ ตรีวิจิตร ภัทรพล ชุ่มมี ปรีชา คามาดี. (2562). กลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรม
การส่งออกที่ ส่งผลต่ อผลการดาเนิน การส่งออกธุรกิ จอาหารทะเลขนาดเล็ก ในประเทศไทย.
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2562. หน้า 81-87.
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 1. ประวรดา โภชนจันทร์ สุวารีย์ศรีปูณะ และปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2562). รูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือนของชุมชนนิเวศชานเมือง
จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น, 41(1), 114-129.
สุ ว า รี ย์ ศ รี ปู ณ ะ 1. พิษณุ โชติประไพ สุวารีย์ ศรีปูณะ ประภาพร ชุลีลัง และผมหอม เชิดโกทา. (2562). สภาพ
ประภาพร ชุลีลัง และ และปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัด
ผมหอม เชิดโกทา.
บุรีรัมย์. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 8(1), 274-284.

0.6

อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

0.80

อมรรักษ์ สวนชูผล

1. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ และโรจน์ คุณเอนก. (2562). อิทธิพลของจานวนนักท่องเที่ยวต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในอาคารโบราณสถาน. วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 14(1), 33-44.
การศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้ สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . วารสารวิ ช าการ
บริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. 8 (2). (2562, กรกฎาคม – ธันวาคม)
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ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อุดมศึ กษาว่าด้ วย หลั กเกณฑ์
การพิ จารณ าวารส ารท าง
วิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมั ติและจัดท าเป็น ประกาศ
ให้ ท ราบเป็ น การทั่ ว ไป และ
แจ้ ง ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.8

เทียนซง หวัง

0.8

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม

0.8

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี

0.8

สุ ว า รี ย์ ศ รี ปู ณ ะ
ประภาพร ชุลีลัง และ
ผมหอม เชิดโกทา.
อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์.

0.8

5

- บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บ ท ค วาม วิ ช าก ารฉ บั บ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วาร ส ารวิ ช าก าร ระ ดั บ
น าน า ช าติ ที่ ป รา ก ฏ ใน
ฐานข้ อมู ล ระดั บนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณ า
วารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556

1.00

1.00

1.00

ผศ.ดร.วนั ส พรรั ศ ม์
สวัสดี

อ.ดร.ศศิธร หาสิน

อ.ดร.อนั ญ ญ า โพ ธิ์
ประดิษฐ์

การศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนจีนในภาคเหนือ. วารสารปัญญาภิวัฒน์.
11 (2). (2562, พฤษภาคม – สิงหาคม)
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชน ตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562
2. การศึกษาความหลากหลายและการปลูกพรรณพืชสมุนไพรในชุมชนตาบลบ่อเงิน อาเภอ ลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 2562
1 กิตตินาท นุ่นทอง ภัทรพล ชุ่มมี และ วงศ์ธีรา สุวรรณิน “รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย” วารสาร BU. Acadeimic Review. 17 กันยายน
2562.
1. พิษณุ โชติประไพ สุวารีย์ ศรีปูณะ ประภาพร ชุลีลัง และผมหอม เชิดโกทา. (2562). รูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2),525-540.
1. อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์. (2562). การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อฐานในการพัฒนาผ่าน
กลไกด้านการเกษตรปลอดภัย. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 12(1): 282-293..
1. Sawasdee V., Haosagul S., and Pisutpaisal N. Co-digestion of waste glycerol
and glucose to enhance biogas production. International Journal of Hydrogen
Energy. 2019, 44(56): 29568-29574.
2. Haosagul S., Vikromvarasiri N., Sawasdee V., and Pisutpaisal N. Impact of acetic
acid in methane production from glycerol/acetic acid co-fermentation.
International Journal of Hydrogen Energy. 2019, 44(56): 29575-29582.

1. Tasanathai K., W. Noisripoom, T. Chaitika, A. Khonsanit, S. Hasin and J.
Luangsa-ard. Phylogenetic and morphological classification of Ophiocordyceps
species on termites from Thailand. MycoKeys. 2019, 56: 101–129.
1. Phromma I., Pagdee A., Popradit A., Ishida A., Uttaranakorn S. (2019). Protected
area co-management and land use conflicts adjacent to Phu Kao–Phu Phan
Kham National Park, Thailand. Journal of Sustainable Forestry. 38(5): 486-507.

2. Wiangnon J., Srisatit T. and Popradit A. (2019). Affected Factors for
Solid Waste Management in the Upstream of Watershed and Touristic
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ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

Area using Analytic Hierarchy Process. A Case Study of Pai District.
Journal of Environmental Management and Tourism. 10(3): 563-574.
- ผ ล ง า น ได้ รั บ ก า ร จ ด
สิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดาเนินการ

- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์พื ช พั น ธุ์
สั ต ว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ
การจดทะเบียน
- ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งาน
แปลที่ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ า น
เกณ ฑ์ ก ารขอต าแหน่ ง ทาง
วิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองาน
แปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
6
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
7
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
8
เผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
9
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
10 เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
11
ไม่นับลาศึกษาต่อ

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

0.20

0.40
0.60
0.80

1.00

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ตามสูตร
22.40
31

= x 100

ร้อยละ 72.26
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
72.26
20

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 20

x5

=

5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

ร้อยละ 72.26

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.2
หมายเลขเอกสาร
2.2(1)
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา

ชื่อเอกสาร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษา
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 31 กันยายน 2563)
หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 91)
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและนับที่ปฏิบัติงานจริง
ไม่นับอาจารย์ทลี่ าศึกษาต่อ
2. ผลงานให้นบั ตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กบั นักศึกษา
ทาร่วมกัน
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ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด 31 คน มีผลงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของอาจารย์ประจา จานวน 7 เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงานทีน่ าเสนอดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรม

ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1

อ.ดร.ศศิธร หาสิน
ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์
สวัสดี

การจัดการขยะอินทรีย์โดย “ถังขยะหอม” ของชุมชนเทศบาล
เมืองลาสามแก้ว ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้ง
ที่ 14 ประจาปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ด้านผลิตภัณฑ์

2

อ.ดร.อนัญญา
โพธิ์ประดิษฐ์
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง
อ.ชนัญชิตา อรุณแข

การจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมโดย
ผู้สูงอายุ.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 1
พฤษภาคม 2563
3
การเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 1 พฤษภาคม
2563
4 อ.พัชราภรณ์
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรม 5 ชาติพันธุ์
จันทรฆาฎ
ในอาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2562): หน้า
196-203.
5 อ.ชนัญชิตา อรุณแข
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
และคณะ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลิตภัณฑ์แปรรูปมันเห็บ “มัน
ชายแดน”
6 อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
และคณะ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ตาบลทับพริก
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว “ไส้เดือนคอนโดแบบพึ่งพา
ตนเอง”
7 อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
และคณะ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้าน อพป.คลองน้าใส ตาบล
คลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งกลุ่ม“กบยิ้ม
ไก่แย้ม”ใช้เทคโนโลยีมีการทาธุรกิจลงเฟสบุคเสนอขายกบทาง
อินเทอร์เน็ต
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและไม่นับลาศึกษาต่อ

ด้านผลิตภัณฑ์

การนาไปใช้
ประโยชน์
ประยุกต์ใช้จัดการ
ขยะเศษอาหารของ
เทศบาลเมืองลา
สามแก้ว ต.คูคต
อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

ด้านการบริการ

ด้านการบริการ

เกิดอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

ด้านผลิตภัณฑ์

ยกระดับรายได้ให้
สมาชิกเฉลี่ย 1,167
บาท/ครั้งที่ผลิต

ด้านผลิตภัณฑ์

ยกระดับรายได้ให้
สมาชิกเฉลี่ย 3,300
บาท/ครั้งที่ผลิต

รูปแบบธุรกิจ
ใหม่

รยกระดับรายได้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้คิดเป็นร้อย
ละ 80
32 คน
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ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์

นวัตกรรม

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

จานวนผลงาน

การนาไปใช้
ประโยชน์
7 ผลงาน

วิธีการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับชาติตามสูตร
7
x 100
= ร้อยละ 22.58
31
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
22.58
คะแนนทีไ่ ด้ =
20
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 22.58

x 5

คะแนนการประเมินตนเอง

5 คะแนน

= 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.3
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.3(1)
บทความการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหา
ระดับประเทศ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และฯ
การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ : 081-7328710
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail : ohm_science@hotmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 57

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. คณะมีการกาหนดนโยบายในการบริการวิชาการต่อสังคม หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และ
มีการจัดทาแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงาน
นโยบายในการบริ ก ารวิ ช าการต่ อ สั ง คม ตามที่ ภ าครั ฐ ได้ เชื่ อ มโยงเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่าง
ปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้ อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคานึงถึง
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มา
เป็ นแนวทางในการด าเนิน นโยบาย เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต และยกระดับ รายได้ของประชาชน แก้ไขปั ญ หาเชิ ง
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร
เพื่อนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็ น
มหาวิท ยาลั ย เพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ ระบุ ให้
มหาวิท ยาลั ยเป็ น สถาบั น อุ ดมศึกษา เพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่น เสริมพลั งปั ญ ญาของแผ่น ดิ น ซึ่ งสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นัก
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อม
ทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้ าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
หลั ก เกณฑ์ ในการเลื อ กชุ ม ชนเป้ า หมายของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การเลื อ กจากชุ ม ชนที่ เป็ น พื้ น ที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย สาหรับ ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 ชุมชน ได้แก่ พื้นที่ตาบลคลองน้าใส อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดทาแผนบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กระบวนการในการดาเนินการมีวิธีการลงชุมชนดังนี้
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
•ผู้จัดการพื้นที่เข้าพบและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• ผู้จัดการพื้นที่จัดทาปฏิทินการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นศึกษา
ชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลตาบล
• ผู้จัดการพื้นที่ประมวลผลรวบรวมข้อมูลจากเอกสารฐานข้อมูลเกี่ยวข้องของจังหวัด อาเภอ ตาบล
โดยใช้ข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเกณฑ์ความจาเป็นขัน้ พื้นฐาน(จปฐ.) ทีต่ กเกณฑ์ของพัฒนาการจังหวัด
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2. • ผู้จัดการพื้นที่ศึกษาพื้นที่ เยี่ยมชมรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
จากพื้นที่ของตาบลร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ 2-3 ครั้ง (OP2 และ OP3)
• ผู้จัดการพื้นที่ค้นหา ประเมินศักยภาพ ปัญหาทุนของชุมชน
• ผู้จัดการพื้นที่กาหนดแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกับคนในชุมชน
• ผู้จัดการพื้นที่จัดทารายงานผลการศึกษาชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย จัดทาฐานข้อมูลตาบล (OP2 และ OP3
)
3.จัดทาแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
• ผู้จัดการพื้นที่จัดทาแผนปฏิบัติการ รายละเอียดงบประมาณ
(กนผ. 01 และ กนผ. 02) เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการระยะที่ 2
เอกสารหลักฐาน
3.1.1 แผนบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 ข้อ 2. คณะมีการกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ

ผลการดาเนินงาน
คณะมีกระบวนการกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ ดังนี้
1. ทางคณะดาเนินการติดตามอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบโครงการบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่น
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการโดยการเขียนโครงการ และ
ติดต่อชุมชนเป้าหมาย
3. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบโครงการดาเนินการลงพื้นที่เพื่อดาเนินการโครงการสาหรับชุมชนเป้าหมาย
โดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่นตามความเชี่ยวชาญของคณะ คือ การบูรณาการ
หลากหลายศาสตร์สาขา ทั้งธุรกิจบริการ การบิน รวมถึงสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของคณะ คือ บัณฑิตจิตบริการ
เพื่อสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน จานวน 2 กิจกรรม/โครงการ โดยแบ่งเป็นระยะๆ ดังนี้
1.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

1.1 ชื่ อ กิ จ กรรม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง ศึ ก ษาชุ ม ชนและจั ด ท า
ฐานข้อมูลตาบล และจัดทาแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (โครงการระยะ
ที่ 1)
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2. การจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน คือ เทศบาลตาบลลาลูกกา

เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) เอกสารโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น
3.1.2(2) แผนบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 ข้อ 3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
ท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก เพื่ อส่งผลให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน และ
ท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
เครือข่าย
โครงการ/กิจกรรม/การดาเนินการ
นายก อบต.คลองน้าใส ประชุมสอบถามข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพทั่วไปของตาบลคลองน้าใส และ
คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 5
หมู่บ้าน
ผู้นาชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลชุมชนในด้านความ
ต้องการ จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงการ
ประเมินศักยภาพของชุมชน
[เครือข่ายไม่นับ MOU โดยแยกกลุ่มเครือข่ายให้ชัดเจน]

ประโยชน์ที่เกิดต่อชุมชนและท้องถิ่น
ได้รับทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน และ
ศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน นาไปสู่การ
ต่อยอด และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
ได้รับทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน และ
ศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน นาไปสู่การ
ต่อยอด และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) เอกสารการรายงานการลงพื้นที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ข้อ 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
รายวิชาที่มีการบูรณการ
ผลที่ตอบสนองความต้องชุมชน
โครงการศึกษาดูงานโครงการ
IEV806 กลยุทธ์ การบูรณา นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจาก
พระราชดาริ
การศาสตร์พระราชาเพื่อ การศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ
สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่าง
และตัวอย่างการประยุกต์ใช้โครงการ
ยั่งยืน
พระราชดาริ นาความรู้ตามแนว
พระราชดาริไปใช้วางแผนพัฒนาและ
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ศึกษาดูงานโครงการสืบสานงาน
โครงการพระราชดาริ

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถิ่น ต.คลองน้าใส
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ออกแบบการวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝึก
ทักษะในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และสามารถสืบสาน
ต่อยอดโครงการพระราชดาริซึ่งเป็น
แหล่งรวมองค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชา มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับแหล่งศึกษาดูงานและเกิดความ
ร่วมมือในการทางานร่วมกันเพือ่ สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
IEV706 การบริหารจัดการ เป็นการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง
ศึกษาที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่ง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม ได้แก่
1) การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(education about the
environment) เป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้เชิงประจักษ์ 2) การศึกษาในหรือ
จากสิ่งแวดล้อม (education in or
from the environment) เป็น
องค์ประกอบด้านสุนทรีภาพ และ 3)
การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม (education
for the environment) เป็นองค์
ประกอบด้านจริยธรรม ซึ่งจะทาให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่
มุ่งให้ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนัก
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติ เจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และมี
ความสามารถในการประเมินผลการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
IHM103 การสื่อสาร
ผู้สอนนาประเด็นจากการลงพื้นที่ที่น่า
ระหว่างวัฒนธรรม
สนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาราย วิชา
ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
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โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน
คือ เทศบาลตาบลลาลูกกา

ในพื้นที่ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา
ในชั้นเรียน
IEV505 วิทยาศาสตร์
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดการน้า
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ เสียจากพื้นที่จริง รวมถึงสามารถลด
มลพิษ
ความเน่าเสียของแหล่งน้าโรงเรียนสาธิตฯ
IEM307 การจัดการ
ผู้สอนนาประเด็นจากการลงพื้นที่ที่
ท่องเที่ยวสาหรับผูส้ ูงอายุ น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาราย วิชา
ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ในพื้นที่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักศึกษาในชัน้ เรียน เพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวสาหรับผูส้ ูงอายุให้แก่คนใน
ชุมชน

เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) มคอ 3

 ข้อ 5. คณะมีการดาเนินการให้ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การด าเนิ น การประสานชุ ม ชนเพื่ อ หาปั ญ หาร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เป็ น ปี ที่ 2 ส าหรั บ
ปีงบประมาณ 2563 เบื้องต้นดาเนินการได้ถึงเดือนมีนาคมเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19
กิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลา
ผลที่ได้
โครงการแก้ไขความยากจน
ปีงบประมาณ 2562
เรื่องเล่าความสาเร็จ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ปีงบประมาณ 2563
ดาเนินการได้ถึงเดือนมีนาคม
และท้องถิ่น
เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด19
เอกสารหลักฐาน
- เอกสารสรุปข้อมูลชุมชน
-ข้อมูลชุมชน http://scengage.vru.ac.th/eng/detail_all.php
-การจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับชุมชนกับเทศบาลตาบลลาลูกกา
 ข้อ 6. คณะมีการกากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
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คณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะมี การกากับ ติ ด ตามผลการบริการวิช าการอย่า งเป็ น ระบบ โดยมี การติ ด ตามอาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
โครงการ พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงข้อมูลการดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา ในครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และฯ
การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ : 081-7328710
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail : ohm_science@hotmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
ผลการดาเนินงาน

จากการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนที่ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการลงไปดาเนินการพบว่ามีความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่า 4.51
เอกสารหลักฐาน
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3.2.1(1) แบบวัดความพึงพอใจต่อโครงการ
 ข้อ 2.มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการดาเนินการร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
2562 - 2563 สาหรับฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย พื้นที่
ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จานวน 5 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้าใส
หมู่ที่ 3 บ้านสลองคอง
หมู่ที่ 5 บ้านผักกาดฮอง
หมู่ที่ 6 บ้าน อภป. คลองน้าใส
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
เอกสารหลักฐาน
3.2.2(1) รายงานสรุปข้อมูลรายหมู่บ้าน
 ข้อ 3.มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่ สามารถสร้างคุณ ค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถนาผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
ผลการดาเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการ
ดาเนินการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรายงานในเรื่องเล่าความสาเร็จทั้งหมด 6 โครงการ
เอกสารหลักฐาน
3.2.3(1) เรื่องเล่าความสาเร็จ
 ข้อ 4.มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ได้ร้อยละ 86.83
เอกสารหลักฐาน
3.2.4(1) สรุปการเบิกจ่ายปีงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ 2562
 ข้ อ 5.มี ชุ มชนหรือหมู่บ้ านที่ มี ศัก ยภาพในการจั ด การตนเองตามนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย มีระดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการลงพื้นที่ และเก็บข้อมูล โดยได้ข้อมูลเบื้องต้นในด้านความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนาไปสู่
การต่อยอดและยกระดับให้หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
หมู่ที่ 1 บ้ านคลองน้าใส (สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู) ความต้องการของชุมชน: ต้องการท า

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 64

ผลิตภัณฑ์จาหน่าย ผลิตของที่ระลึก และจัดทาโมเดลแหล่งท่องเที่ยวในระดับอาเภอ
หมู่ที่ 3 บ้านสลองคอง ไม่มีการส่งตัวแทนนาเสนอข้อมูล
หมู่ที่ 5 บ้านผักกาดฮอง ความต้องการของชุมชน: ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ เลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นบ้าน
ขยายตลาดขนมจีน แยกขยะเพื่อสร้างมูลค่า และสร้างมูลค่าให้กับมูลวัว
หมู่ ที่ 6 บ้ า นอภป. คลองน้ าใส ความต้ องการของชุ ม ชน: ต้ อ งการเลี้ ย งกบ และท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหารกบ และ
ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอ เนื่องจากมีเศษผ้าเหลือในชุมชนจานวนมาก
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ความต้องการของชุมชน: ต้องการผลิตดอกไม้จันทน์
เอกสารหลักฐาน
3.2.5(1) เรื่องเล่าความสาเร็จ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- มีศักยภาพและประสบการณ์ในการจัดบริการวิชาการ - ควรจัดทาการถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
แบบให้เปล่ากับชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
พั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ชุ ม ชน (KM) และการ
เผยแพร่องค์ความรู้ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

- ขาดการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ - ควรจัดทาแผนคณะให้ครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 082-4229662,087-7030814

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 081-739-3855

E-mail : raweepan@vru.ac.th
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
ooy.240232@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมฯได้มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่ละหลักสูตรได้ส่งตัวแทนอาจารย์ในแต่
ละหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อดาเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสนอการแต่งตั้งพิจารณาคณะกรรมการไปยังคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยลาดับ และได้มีการจัดแผนการดาเนินงานด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ และได้ผ่านการอนุมัติแผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยฯได้มีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ติดตามและกากับกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 การจัดตาม
แผนได้บรรจุโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
กิจกรรม 1 โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม
พิธีไหว้ครูและพิธี บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการ
กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
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พลอดุลเดช วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรม 2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 2562
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันสาคัญต่างๆ
- โครงการจัดนิทรรศการฌลิมพระเกียรติ อาทิเช่น โครงการวไลยอลงกรณ์ รวมใจน้อมลาลึกพระมหากรุณ าธิคุณ แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ , พิธีถวายพระ
พรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ณ จังหวัดสุโขทัย 6-8 พ.ย.2562

เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562
4.1.1(2) ค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ฯเรื่องแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุงศิล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562
4.1.1 (3) แผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ 2562
4.1.1 (4)แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2562-63
4.1.1 (5)แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562-63
 ข้อ 2.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของวิทยาลัยฯ และได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผ นด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นตามที่กาหนดไว้ในแผนและในปฏิทินการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และมี
การแจ้งให้นักศึกษาที่สนใจและมีความสามารถทางการแสดงราไทยให้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม ศิลปวัฒ ธรรม
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนอกแผนงาน ได้จัดให้มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนระยะเวลา
ที่ได้กาหนดไว้ให้ตรงไปตามที่กาหนด
โดยวิทยาลัยฯได้จัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มภาคการศึกษา 1/2562 เพื่อทบทวนกิจกรรมที่จะจัดให้กับนักศึกษาว่า
เป็น ไปตามแผนหรือไม่ รวมทั้ งตรวจสอบว่าโครงการแต่ละโครงการได้ดาเนิ นการจัดท าตามแผนและงบประมาณที่
กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมคณะกรรมการและผู้จัดทากิจกรรมเข้าประชุมร่วมกันในการหารือประเด็นต่างๆก่อน
ทากิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

เอกสารหลักฐาน
4.1.2 (1) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปี
งบประมาณ 2562
4.1.3 (2) ปฏิทินการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.1.3 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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 ข้อ 3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการกาหนดตัวบ่งชี้และติดตามการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีการสารวจความพึงพอใจของทุกโครงการ รวมทั้งได้นาข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละ
โครงการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในการดาเนินการครั้งต่อไป รวมถึงนาผลการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์1.
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/อบรม เฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี
2. การนาไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี โดยรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4 ระดับ ดี
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต เมษายน 2562
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันสาคัญต่างๆ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ณ จังหวัดสุโขทัย 6-8 พ.ย.2562
ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านทาบุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ
หอประชุมวไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 30
คน คือเป็นร้อยละ 100
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 30 คน คือเป็นร้อยละ 100
3. กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินกิจกรรมซึ่งผล
การดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย ทั้งจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย มีมาก
ขึ้น และการนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งทางวิทยาลัยฯ ได้นาผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการแต่ละกิจกรรมให้ทราบเพื่อร่วมหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา ในการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไป
ผลของการประเมินโครงการจากโครงการ โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี

เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) สรุปโครงการ
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 ข้อ 4. .เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้มีการเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่าน
โครงการ
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ใน ร.9 ณ
หอประชุมวไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 30
คน คือเป็นร้อยละ 100
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 30 คน คือเป็นร้อยละ 100
3. กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) สรุปโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุม
วไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562
4.1.4(2) สรุปโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่
28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
4.1.4 (3) สรุปโครงการกิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์วไลยอลงกรณ์
 ข้อ 5.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
4.1.5 การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

4 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

4 คะแนน

บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
วิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษา มีทักษะด้าน
สามารถนาผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้
งานศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ รวมทั้ง การวางแผน
มีนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
ไทย เช่น ราไทย เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การด าเนิ น กิ จ กรรม ไม่ เป็ น ไปตามแผน และ
กาหนดวิธีการและกระบวนการในการปฏิบัติ
แนวทางที่ควร เนื่องจากติดขัดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่ กิจกรรมต่างๆ ให้ เป็นไปตามแบบแผน และวางแผน
สามารถควบคุ ม ได้ เช่ น สถานที่ สภาพอากาศ และ สารอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตาราง
งบประมาณ จึ งท าให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างไม่ กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจาก
ราบรื่นเท่าที่ควร
แผนที่กาหนดไว้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
วิทยาลัยมุ่งพัฒ นาระบบ และกลไก ในการดาเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ การดาเนิน
กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ปรัชญพัชร วันอุทา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานบริหาร

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานอธิการบดี
สานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 02-909-3027, 02-909-3025
E-mail : <prachayapachara@vru.ac.th>
E-mail : personnel@vru.ac.th, sqm@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้มูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์ข้อ 4 และ ข้อ 5 : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มี
การนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี
2. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
รองคณบดี
3. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
รองคณบดี/ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
4. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
รองคณบดี/ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการค้า
5. อาจารย์ธชั ชัย อินทะสุข
ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
6. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
ประธานหลักสูตรการจัดการบริการและการโรงแรม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
8. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
9. อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
10. อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
11. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร ชาคริต ศรีทอง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12. นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
โดยวิทยาลัยมีการกาหนดปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
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ปรัชญา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตบริการเพื่อสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ คณะในจั ด การเรีย นการสอนด้ า นการบริห ารและการบริ ก ารล าดั บ ที่ 1 ใน 5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ที่
มุ่งเน้ น ให้ ผู้ เรียนมี ความคิด สร้างสรรค์และความเป็ น สากล อี กทั้ งยั งสร้างพั น ธมิ ต รและเครือข่ายความร่ว มมื อด้า น
การศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
3. ส่งเสริม ให้ มี การบริการวิ ชาการหรือพั น ธกิจสั ม พั น ธ์ (University Engagement) เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการกาหนดและวางแผนถึงความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา อัต
ลักษ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุ่งผลิตบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการบริหารและการบริการ เพื่อ
ออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปีละไม่น้อยกว่า 200 คน
2. ส่งเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านทางด้านการบริหารและการบริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
3. ให้บริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) แก่หน่วยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 300 คน และมีรายได้จากการบริการวิชาการแบบมี
รายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม
และเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 2
กิจกรรม
5. พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
โดยมีรองคณบดีผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ ดังนี้
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เป้าประสงค์ที่ 1 อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
เป้าประสงค์ที่ 2 อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
เป้าประสงค์ที่ 3 อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
เป้าประสงค์ที่ 4 อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
เป้าประสงค์ที่ 5 อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่
ข้อมูลทางการเงิน งบประมาณ ข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น
ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีแผนปฏิบัติการประจาปี ตามกรอบเวลาเพื่ อให้บรรลุต ามตัวบ่งชี้และ
เป้ า หมายของแผนกลยุ ท ธ์ โดยแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ 2563 มี ก ารท าข้ อ มู ล จากหลายๆแหล่ งมา
ประกอบการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล
ยอลงกรณ์ SWOT เพื่ อ เป็ น ข้อมู ล เบื้ อ งต้ น ในการกาหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ป ระจ าปี
งบประมาณ 63
มีการประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลในไตรมาสที่ 1)
มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน (อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลในไตรมาสที่ 1)
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.1.1(2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารคณะ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการถ่ายทอดฯ ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และบุคลากร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2562 และประชาสั มพั น ธ์ให้ กับผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยของคณะผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ เว็บ ไซต์ หรือสื่อสิ่งพิ ม พ์ ได้แ ก่
Facebook Website การจัดประชุมและการจัดกิจกรรมต่างๆ
เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) รายงานการประชุมการ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์
5.1.2(2)Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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 ข้อ 3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2563 มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
กรรมการ
3. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
กรรมการ
4. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
กรรมการ
7. อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
กรรมการ
8. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
กรรมการ
10. นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวพจมาน บุญทูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และร่วมประชุมจัดทาแผนการจัดการความรู้ ในการประชุมครั้งที่ 10 บุคลากร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อ
ทาหน้าที่วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของเพื่อ เพื่อร่วมกันจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2563 โดยนาผลรายงานกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม(RM1) มาร่วมกันวิเคราะห์ความ
เสี่ยง จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ (อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลในไตรมาสที่ 1)
มีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ลงแบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2) โดยนาผล
รายงานกาหนดของเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม (RM1) มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงอันจะนาไปสู่
ความเสี่ยงที่ โครงการไม่ป ระสบความสาเร็จ โดยดูทั้ งปั จจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น ส่วนประกอบในการ
ดาเนินการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance Risk) และประเมินความเสี่ยง เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ
เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ ผลกระทบของ
ความเสี่ยงเพื่อวัดระดับความเสี่ยง สาหรับ ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ คือระดับสูงมาก (20-25) เป็นความ
เสี่ยงที่ต้องจัดการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ (อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลในไตรมาสที่ 1) โดยจาแนกปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกสรุปดังตารางต่อไปนี้
ตารางสรุปรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทาง
แผนงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง
กิจกรรม
(5)
ต่อ
(4)
ความเสี่ยง
(3)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ด้าน
O29 การทบทวน การใช้จ่าย
Treat
โครงการ การ อ.ปรัชญพัชร
ปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
งบประมาณ (ควบคุม,ลด ทบทวน
วันอุทา
ประจาปี
ไม่เป็นไป
ความเสีย่ ง) แผนปฏิบัติ
งบประมาณ พ.ศ. ตามแผนที่
การประจาปี
2561 ทบทวน
กาหนดไว้
งบประมาณ
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.
พ.ศ. 2561
2559 - 2563
ทบทวนแผน
และจัดทา
กลยุทธ์ พ.ศ.
แผนปฏิบัติการ
2559 - 2563
ประจา
และจัดทา
ปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติ
พ.ศ. 2562
การประจา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

ครั้งที่ 1 รอบ
3 เดือน เดือน
มกราคม 2562
ครั้งที่ 2 รอบ
6 เดือนเดือน
เมษายน 2562
ครั้งที่ 3 รอบ
9 เดือน
ครั้งที่ 4 ทา
แผน 62
เดือน
กรกฎาคม
2562

ทั้งนี้หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทาให้วิทยาลัยได้มีการจัดประชุมพิเศษเพื่อรับมือกับความ
เสี่ยงในการบริการวิทยาลัยในสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยแบ่งประเด็นในการ
พิจาณาออกเป็น
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านความปลอดภัยของนักศึกษา
3. การจัดประชุมวิชาการ
4. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ โควิด-19
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ตารางสรุปรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง การจัดประชุมพิ เศษเพื่ อรับมื อกับ ความเสี่ ยงในการบริการวิทยาลัย ใน
สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19
ประเภทความ
เสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัย
เสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ด้าน
ไม่สามารถจัดการ
การแพร่
ปฏิบัติการ
เรียนการสอนได้ใน
เชื่อ
ภาคการศึกษาที่
ระบาด
3/2563
ของไวรัส
วิด-19

แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง
(3)
Treat
(ควบคุม,ลด
ความเสีย่ ง)

แผนงาน/
กิจกรรม
(4)

ผู้รับผิดชอบ
(5)

โครงการ
อ.ปรัชญพัชร
การจัดซื้อ
วันอุทา
อุปกรณ์เสริม
สาหรับการ
จัดการเรียน
การสอน
แบบ
ออนไลน์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

เมษายน

ซึ่งจากการวางแผนดังกล่าวทาให้วิทยาลัยสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตถมาจากสถานการณ์ โควิด -19 ได้
โดยวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพผ่านอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทาง
คณะกรรมการได้มีการวางแผนจัดซื้อเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว วิทยาลัยยังใช้การ
สื่อสารรูปแบบออนไลน์ดังกล่าวประยุกค์ไปสู่การจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ครั้งแรกของวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
5.1.3(2) โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
5.1.3(3) โครงการการจัดซื้อโปรแกรม ZOOM
 ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการบริหารวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล คณะได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของมคณะ และจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ 2563 มี ก ารกาหนดความส าเร็จ ตั ว บ่ งชี้ เป้ า ประสงค์แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบันมีผลการดาเนินการโครงการตามแผนที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวิทยาลัยมีระบบใน
การติดตตามการดาเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตามทระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2563 (อยู่ระหว่างสรุปการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1)
2) หลักประสิท ธิภาพ วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ ดาเนิน งานตามพัน ธกิจและกากับติดตามเร่งรัด ให้ ใช้
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะโดยผลการตั้งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ (อยู่ระหว่าง
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สรุปการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1)
3) หลักการตอบสนอง ผู้บริหารนาโดยคณบดีมีช่องทางการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังความ
ต้องการหลายช่องทาง โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ 02-909-3021 เว็บไซต์
cim.vru.ac.th Facebook cimthailand : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Line : @cimthailand โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับเรื่องร้องเรียนของคณะ และรวบรวมเพื่อ
นาเสนอให้คณบดีพิจารณาและสั่งการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการและทาให้
บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
4) หลั ก การรั บ ผิ ด ชอบ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย ในการด าเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติการ โดยให้มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ตาม
แบบฟอร์ม มหาวิทยาลัยประกอบไปด้ วย แบบฟอร์มรายงานติด ตามและประเมิน ผลตัวชี้วัด เป้ าประสงค์ ประจาปี
งบประมาณ 2563 แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 และคณะได้
มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบติดตามผลการดาเนินงานโครงการและงบประมาณ
http://mis.vru.ac.th/ของกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ คณะกรรมการคณะได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดย
คานึงถึงการดาเนินงานตามมติเพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ครอบคลุมพันธกิจและได้
รายงานผลการดาเนิ น งานตามนโยบายของสภามหาวิท ยาลัย โดยผู้ บ ริหารคณะให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ยรับ ทราบและ
พิจารณาทุก สิ้นปีงบประมาณ
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารทุกคน มีการเปิดเผยข้อมูลให้แ ก่บุคลากรโดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย
รวมถึงมีการเผยแพร่รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ผ่านทางเว็บไซต์ @cimthailand ให้ประชาคมได้มี
ส่วนในการรับรู้ รับทราบ
6) หลักการมีส่วนร่วม วิทยาลัยโดยผู้บริหารได้ให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสี ย ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สาคัญ เช่น การทบทวนจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ดูจากสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสีย และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น เช่น สายตรงผู้บริหาร เว็บไซต์ Facebook กล่องรับความคิดเห็นที่ตั้งอยู่
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คอลงหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โดย
ผู้บริหารจะดาเนินการตอบในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ ยังมีผู้แทนจากภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการบริการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะกรรมการความเสี่ยงวิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นต้น
7) หลักการกระจายอานาจ คณบดีได้กาหนดและมอบอานาจในการบริหารและการตัดสินใจแต่ละเรื่องให้แก่
รองรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายโอนอานาจในการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่ตั้งขึ้น โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการ
วิชาการจั ดการ คณะกรรมการความเสี่ ยงวิท ยาลัย นวัต กรรมการจั ดการ คณะกรรมการท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม
วิทยาลัยนวัต กรรมการจัด การ คณะกรรมการความเสี่ย งวิทยาลัยนวัต กรรมการจัด การ คณะกรรมการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นต้น
8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดท าเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคั บ
ประกาศต่างๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ cim.vru.ac.th
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9) หลักความเสมอภาค ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในด้านการบริหารจัดการการบริหารงาน อาทิเช่น
มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิ บัติงานอย่างชัดเจน โดยออกเป็นข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 สาหรับสายวิชาการ และมีคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับสายสนับสนุน อีกทั้งยังมี
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามประกาศมหาวิทยาลั ยฯ เรื่อง การให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝึกอบรม
พ.ศ.2558
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้งจะผ่านการพิจารณาที่ต้องมีความ
เห็นชอบ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ อย่างชัดเจน โดย ในการ
ประชุมหรือตกลงใช้กลไกในการตัดสินใจ อาทิเช่น คณะกรรมการ ......
มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้
ส่ ง มอบ คู่ ค วามร่ ว มมื อ และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย โดยมี ก ารประเมิ น ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ cim.vru.ac.th Facebook
cimthailand เก็บข้อมูลช่วง ทุกไตรมาส (อยู่ระหว่างข้อมูลในไตรมาสที่ 1)
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปี 2563
5.1.4(2) แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
5.1.4(3) โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
5.1.4(4) เว็บไซต์ vru.ac.th
 ข้อ 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้
เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด หรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ มีรายละเอียด
ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ (KM) และจัดทาแผนการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปี
การศึ กษา 2562 จั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานจั ด การความรู้ (KM) ของคณะ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ปรีชา คามาดี
กรรมการ
6. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
กรรมการ
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7. อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
8. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
9. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
10. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
11. อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
12. อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
13. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

และร่วมประชุมจัดทาแผนการจัดการความรู้ ในการประชุมครั้งที่ 10 บุคลากร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อ
ระดมความคิดเห็นคัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและความต้องการของบุคลากร และ
จัดทา(ร่าง)แผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัย
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ค้นหา และศึกษาองค์ความรู้ที่
ได้รับการคัดเลือก เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ [เว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เอกสารแจกการอบรมเกณฑ์ TQF สอบถามจากผู้มีความรู้ด้าน TQFชองสานักวิชาการและ
งานทะเบียน สอบถามจากผู้มีประสบการณ์เคยปรับปรุงหลักสูตรมาก่อน ศึกษาจากคู่มือ เป็นต้น ซึ่งนามาเป็นข้อมลใน
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) จัดทาฐานข้อมูลหรือแหล่งเผยแพร่ความรู้ เพื่อ
เป็นการวางโครงสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต ได้แก่ [ตัวอย่าง จัดทา
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของวิทยาลัย และรวบรวมความรู้ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF จากแหล่งต่างๆ
ที่หาได้มาและจัดให้เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เตรียมไว้
4) การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ประชุ ม ร่ ว มกั น
พิจารณาทบทวนความถูกต้อง และกลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ และจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
5) การเข้ าถึ ง ความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ผ่ านช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ การจั ด ท า
Website เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),
Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลภายนอก เข้าถึงองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ง่าย cim.vru.ac.th
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการ
จัดทาเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชน
แห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้นและมีการสรุปข้อมูลใน
ฐานข้อมูลวิทยาลัย cim.vru.ac.th
7) การเรียนรู้ (Learning) การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้าที่ได้มีการจัดทา KM ทางวิทยาลัยจึงได้วางแผนในการนาหลักสูตรดังกล่าวเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 79

8) มีการรายงานผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน (อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูล)
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ปรัชญพัชร วันอุทา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานบริหาร

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 02-909-3025
E-mail : <prachayapachara@vru.ac.th>
E-mail : sqm@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้ทาการสารวจความต้องการของคณาจารย์โดยทาความต้องการแผนพัฒ นารายบุคคล (IDP) เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนา รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นในการวิเคราะห์ เช่น ทิศทาง
และนโยบายของมหาวิทยาลัย กรอบอัตราการเกษี ยณ การปรับปรุงและพั ฒ นาหลักสู ตร และได้นาเข้าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เพื่อกาหนดบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เหมาะสม
เพือ่ การปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร

เอกสารหลักฐาน
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.1.4
กรอบอัตรากาลัง 4 ปี
 ข้อ 2. มีการกากับติดตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสาย
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการกากับติดตามกรอบอัตรากาลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งนี้เมื่อมีสายวิชาการลาออก
วิทยาลัยก็ได้ทาประกาศรับอาจารย์ใหม่ทันที และได้มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่ได้กาหนดไว้ โดยมีการรายงานผลการดาเนินโครงการทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) แผนพัฒนาบุคลากร
5.2.2(2) รายงานการประชุม
 ข้อ 3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีสวัดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
3.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนในการเสนอบุคลากร เพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านบุคคลตัวอย่าง
3.2 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรโดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการ ตรวจเช็คสุขภาพ
ส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ ตามแผนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี
3.3 มีการประชาสั ม พั น ธ์บุ คลากรที่ ได้รับ รางวัลให้ บุ คคลทั่ วไปรับ ทราบ โดยการติ ดบอร์ด ประชาสั มพั น ธ์
เผยแพร่ในเว็บไซต์
3.4 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการทางานผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานจากบุคลากร
3.5 มีนโยบายการจัดสวัสดิการยืดหยุ่นสาหรับบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรให้สวัสดิการที่แตกต่างจาก
ปกติรูปแบบต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น สวัสดิการท่องเที่ยว สวัสดิการทันตกรรม
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) ประกาศสวัสดิการยืดหยุ่น
5.2.3(2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย
5.2.3(3) เว็บไซต์ cim.vru.ac.th
 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทั กษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัย มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็นแผนพัฒนาคณาจารย์แ ละ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยมีการกาหนดรายชื่อของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรมในแต่ละเดือน และมีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
Input
แผนพัฒนาบุคลากร
คณาจารย์
- ชื่อผู้ที่ได้รับการอบรมในแต่ละเดือน
- สรุปเนื้อหาการอบรม

Process

Output

1. นาความรู้ที่ได้จากการอบรม
ม าก าห น ด ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาและการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

- ผลิตภาพที่ได้จากการเรียนการสอน
(จากการสังเกตการเรียนการสอนหรือ
มคอ.3/มคอ.5)
- วั ด จากผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
(วั ด จากผลงานสร้างสรรค์ ในรายวิ ชา
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2. พิ จารณาผลิ ตภาพที่ เกิด ขึ้ น นั้นๆ)
จากกระบวนการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนในรายวิ ช า
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลการพั ฒ นาฯกั บ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
บุคลากรสายสนับสนุน
- ชื่อผู้ที่ได้รับการอบรมในแต่ละเดือน
- สรุปเนื้อหาการอบรม

1. การน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ - เกิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ให ม่ ใน ก า ร
อบรมมาพัฒนาการปฏิบัติงา ปฏิบัติงาน
2. พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลง
วิธีการทางาน
3. รายงานผลการพั ฒ นาฯกั บ
คณะกรรมการบริหาร

(5.2.4(1) -5.2.4(4))
เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 ข้อ 5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
-อยู่ระหว่างดาเนินการเอกสารหลักฐาน
5.2.5(...) ระบุชื่อเอกสารหลักฐาน......
 ข้ อ 6. มี ก ารน าผลการประเมิ นไปปรับ ปรุงแผนหรือปรับ ปรุง การบริห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
-อยู่ระหว่างดาเนินการ-

เอกสารหลักฐาน
5.2.6(...) ระบุชื่อเอกสารหลักฐาน......
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2
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เป้าหมายปี 2562

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

4 ข้อ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการ
การศึกษา
คุณภาพ
โทรศัพท์ : 081-7328710
โทรศัพท์ : 02-909-3025
E-mail : ohm_science@hotmail.com
E-mail : sqm@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัย มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้
เป็ นไปตามองค์ ประกอบการประกั นคุ ณ ภาพหลั กสู ตร โดยระบุ ไว้ ในเล่ มคู่ มื อการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 หน้า 12 – 13 มีรายละเอียด ดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี มีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะมีการกาหนดนโยบายด้านการประกัน คุณ ภาพการศึกษา โดยวิ เคราะห์ และทบทวนจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. จัดทาแผนดาเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึ กษาภายใน กาหนดค่าเป้ าหมายการด าเนิ น งานตามตั วบ่ งชี้ ป ระกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน และกาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3. ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานตามพันธกิจในรอบปี
การศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ตามคู่มื อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
4. ควบคุม กากับ ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 2 ครั้ง/ปี
(ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) รายงานต่อผู้คณะกรรมการบริหารคณะ
5. จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร
6. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE
QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายในตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กาหนด และ
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ดาเนิน การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ องค์ป ระกอบคุณ ภาพที่ กาหนดระดั บ
หลักสูตร
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ
9. น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการดาเนินงานนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณา
10. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่งหน่วยงานต้นสังกัด สานักงาน
ปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้คาปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนงานเพื่อให้เป็นไป
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสานักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น คาสั่งเลขที่ 2949 สั่ง
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562
1.2 คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ระดั บ หลั ก สู ต ร และคณะ
มหาวิทยาลัย คาสั่งเลขที่ 195/2562 ณวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
2. มีการใช้เล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และคณะ
3. จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
4. พัฒนาระบบเครือข่ายของฐานข้อมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับส่งและป้อนกลับข้อมูลให้กับหลักสูตร
และคณะ ได้แก่ เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
6. มี การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดั บหลั กสู ตร ปี ละ 2 ครั้ง คื อ ภาคการศึ กษาที่ 1 และภาค
การศึ กษาที่ 2 ให้ เป็ นไปตามระบบและกลไกของมหาวิ ทยา ระบุ ไว้ ในเล่ มคู่ มื อการประกั นคุณ ภาพการศึกษาภายใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 หน้า 12
-ภาคการศึกษาที่ 1/2562 มี การจัดท าบั นทึ ก ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และภาคเรียนที่ 2 ลงวันที่ 27
เมษายน 2563 เรื่องขอส่ งรายงานการประเมิ นตนเองระดับหลักสูตรและระดั บวิทยาลัย เพื่ อเป็นการกากับติ ดตามการ
ดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน
5.2.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องให้อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
5.2.1(2) คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
5.2.1(3) คาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2562
5.2.1(4) คาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2562
5.2.1(5) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ข้อ 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
เพื่ อทาหน้าที่ในการกากับติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ เป็ นไปตาม ซึ่ งประกอบไปด้วย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสานักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ เพื่อทาหน้าที่ในการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
วิทยาลัย มีรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา ดังนี้
-ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีการสรุปผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
เอกสารหลักฐาน
5.2.2 (1) คาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2562
5.2.2 (2) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลองค์ ป ระกอบ และตั ว บ่ ง ชี้ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ประจาปีการศึกษา 2562
5.2.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
วิทยาลัย ได้มีแผนปฏิบัติการประจาปี และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดาเนินงานตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบพัฒนาสิ่ง
สนับ สนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะได้มีส่วนร่วมเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพี ยงพอทุ ก
องค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
วิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ก าหนดและกั บ มาตรฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2562
คณะได้สนับสนุนทุกหลักสูตร ในการจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบตามจานวนเกณฑ์ที่กาหนด โดยหลักสูตร ได้
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
วิทยาลัยควบคุมให้แต่ละหลักสูตรให้ความสาคัญต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสนับสนุนให้ดาเนินโครงการสนับสนุนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 และโครงการอื่นๆของหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
วิทยาลัยดาเนินโครงการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้ทักษะ วิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยคานึงถึงผลที่
เกิดกับนักศึกษา ได้แก่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
2. มีการสนั บสนุน จัดท าโครงการ การพั ฒนาทั กษะการสอน สังเกตการสอน และการออกฝึกประสบการณ์
แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและฝึก
ประสบการณ์การเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
วิทยาลัยมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยให้ความสาคัญของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ห้องประเมินผู้เรียน
ให้ผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. วิทยาลัยมีการกากับติดตามในการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒตรงตามคุณสมบัติของ
มาตรฐานการศึกษา 2548
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยสนับสนุนปัจจัยที่สาคัญ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ด้านการปรับภูมิทัศน์ และสร้างตึกอาคารบริการ สาหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริการ ทั้งด้านการบิน
โรงแรม และหลักสูตรอื่น
เอกสารหลักฐาน
5.2.3 (1) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.2.3 (2) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5.2.3 (3) รายงานผลการดาเนินงานระบบพัฒนาสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
5.2.3 (4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการปรับภูมิทัศน์
 ข้ อ 4. มีก ารประเมินคุณ ภาพการศึกษาระดับ หลัก สูตรตามกาหนดเวลาทุ ก หลั กสูต ร และรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ
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ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกหลักสูตร โดยปี
การศึกษา 2562 มีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 10 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรี จานวน 4 หลักสูตร ระดับบัณ ฑิ ตศึกษา จานวน 6 หลักสูตร จาแนกเป็น ระดับ ปริญ ญาโท จานวน 3
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จานวน 3 หลักสูตร
และได้มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อทราบ
เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร (รายงาน มคอ 7 ระดับหลักสูตร)
5.2.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
 ข้อ 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผล
การดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
มาปรับ ปรุงการท างาน และส่ ง ผลให้ มี การพั ฒ นาผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ โดยเข้าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวงรอบปีการศึกษา 2561 และนาสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2562 และแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรม
การจั ด การ และได้ รายงานการประชุ ม ชี้ แ จงผลการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 256 2 ต่ อ
คณะกรรมการสูงสุดของวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐาน
5.2.5 (1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2561
5.2.5 (2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2562
5.2.5 (3) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.2.5 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

- การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการของวิทยาลัย

- ควรมีการวางระบบและกลไกในการประเมินบริหาร
จัดการวิทยาลัย

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิต ค่าเฉลี่ย
31.46
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
=
4.49 คะแนน
4.51
7
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
17
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจา ร้อยละ
ร้อยละ
X100 =
31
54.84
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
35
5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจา ร้อยละ
ร้อยละ
31
X100 =
คณะที่ดารงตาแหน่งทาง
60
16.13
วิชาการ
0.22+4.50+
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
5
5
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ คะแนน
= 3.24
3
เผยแพร่
- (ปริญญาตรี) ผลงานของ
ร้อยละ
ร้อยละ
2.60
X100 =
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ 40
1.78
146
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- (ปริญญาโท) ผลงานของ
ร้อยละ
3.60
X100 = ร้อยละ 36
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ 40
10
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- (ปริญญาเอก) ผลงานของ
ร้อยละ
5.40
X100 = ร้อยละ 90
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ 80
6
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
6 ข้อ (1-6)
6 ข้อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
6 ข้อ (1-6)
6 ข้อ
ระดับปริญญาตรี
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

4.49 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

1.34 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.24 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.22 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.50 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.01 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย 5 ข้อ
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิชาการ ร้อยละ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
20
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
สร้างนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์
การพัฒนาประเทศ/แก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหา
ระดับประเทศ

ร้อยละ
20

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

22.40
31

7
31

X 100 = 72.26%

X 100 = 22.58 %

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
ความสาเร็จของการบริการ
5 ข้อ
วิชาการ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
5 ข้อ
ไทย

4 ข้อ (1-4)

ไม่บรรลุ

4.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของคณะ

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

6 ข้อ

4 ข้อ (1-4)

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.33 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คะแนนประเมินเฉลีย่

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

6
3
2
1

I

P

O

3.17

5.00
5.00
5.00
4.00

3.87
5.00
5.00

3
3.17
พอใช้

4.33
4.63
ดีมาก

4.50
ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

4.01
5.00
5.00
4.00

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี

4.33
4.41

ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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