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รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 1 
 

ค าน า 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามกรอบคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558 ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2530 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ร่วมมือเอ้ืออ านวยความ
สะดวกจนเกิดประสิทธิผลดังกล่าว 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จะน าผลที่ได้จากการประเมินตนเองฉบับนี้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ      
ไปพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการจัดการศึกษาที่มีการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 

 

    ลงนาม ……………………..………………………… 
            (อาจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล) 
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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ค าน า  
สารบัญ 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า  
 1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

2. ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ 
5. หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน 
6. จ านวนนักศึกษา 
7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบนั 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี ้
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ส่วนที่ 3     

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม • ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  
ที่ตั้ง  ส านักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
        เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ประเภท  กลุ่ม ข เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2552 บริหารงาน
ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เป็นหน่วยงานในก ากับมี
สถานะเทียบเท่าคณะ  

ต่อมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติให้วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเป็นส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.84 ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 2  3 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  2 4.50 ระดับคุณภาพดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.39 ระดับคุณภาพดี 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.2 ที่ตั้ง 
          ส านักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชัน้ 4 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์เลขที่ 1 หมู่ 

20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี13180 
1.3 ประวัติความเป็นมา 

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เม่ือวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2552 บริหารงาน
ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เป็นหน่วยงานในก ากับมี
สถานะเทียบเท่าคณะ  

ต่อมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติให้วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเป็นส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
2.  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 

2.1 ปรัชญา 
 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

2.2 ปณิธาน 
เป็นผู้น าสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
2.3 เป้าหมาย 

1. สร้างวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในสังคมวิชาการและองค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมี
มาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  

3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ใน
ประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง 

4. ให้บริการทางวิชาการ ค าปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแก่ชุมชน ประชาคม ทั้ง
ในท้องถิ่น ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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5. สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
6. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมไทยและสังคมโลก 
7. ส่งเสริม พัฒนา และประยุกต์แนวพระราชด าริมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สร้างผลงานวิจัย 

รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเร่ืองที่เก่ียวข้องให้แก่ชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

8. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและองค์การ
การบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

9. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง 

2.4 นโยบาย 
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประกาศนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ คณะ 
วิทยาลัย สาขาวิชา ส านัก สถาบัน ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพ
ของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ 

2. จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพื่อการด าเนินการประเมินคุณภาพของงานในแต่ละด้านให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานสากล 

3. ให้มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของทุกหน่วยงาน ภายใต้กรอบ
และมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น   

5. ให้ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงานภายในของมหาวิทยาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มีการน าระบบ
การประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดกลไกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงานและให้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

6. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้ องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมีการด าเนินการตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ประสานงานกับส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ในการจัดท าแผนการประกัน
คุณภาพประจ าปี ตลอดจนจัดท าระบบและกลไกเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

7. ผู้บริหาร ต้องน าข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการผู้
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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8. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการ
คุณภาพ PDCA 

2.5 วัตถุประสงค์ 
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้ งระดับ

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรทางด้านนวัตกรรมการจัดการ ที่มีลักษณะการให้บริการทางการศึกษาเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะนอกเหนือจากคณะ บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

2. สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของสังคมไทยและการ   สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

4. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตอบสนองต่อสังคมและท้องถิ่น 

5. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐาน คล่องตัวยืดหยุ่น รวดเร็ว มีขีด
ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารจัดการงานวิชาการให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถ
ร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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วทิยาลยันวตักรรมการจดัการ 

3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
3.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ฝ่ายกจิการพเิศษ     โครงการศึกษาต่างๆ      โครงการศึกษานานาชาติ 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายวทิยาลยั 

คณบดวีทิยาลยั 

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ 
- งานวิจยั 
- งานวารสารวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 

 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและบริหาร 
- งานวิชาการ 
- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานการเงิน 

 

ส านักงานคณบดี 

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและแผน 

- งานกิจการนกัศึกษา 
- งานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
-  

คณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยั 
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3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  

4.1 รายชื่อผู้บริหาร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวทิยาลัยนวัตกรรมกรจัดการ  
2. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล  รองคณบดี 
3. อาจารย์ปรัชญพชัร  วันอุทา   รองคณบดี 
4. อาจารย์ลลิดา  แก้วฉาย   รองคณบดี 

 
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 

คณะกรรมการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
4.  นายวาทิต  ตมวิโมกษ์    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5.  นายพรชัย  หอมชื่น    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

  6. อาจารย์ ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร   กรรมการและเลขานุการ     

คณะกรรมการก าหนดนโยบายวทิยาลยั 

คณบดวีทิยาลยั 

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กร 

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหารงานวจิัยและประกนั

คุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบด ี
ฝ่ายมาตรฐานวชิาการและศักยภาพ

นักศึกษา 

ประธานหลกัสูตร 
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
            ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร  

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร  
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
7. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
10. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  

ระดับปรญิญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2554 19 ม.ค.2554 20 เม.ย.
2555 

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 2556 2 พ.ค. 56 26 ก.ค. 56 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2558 5 ก.พ. 58 25 มิ.ย. 58 

 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบริการ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 2559 7 เมษายน 
2559 

7กรกฎาคม 
2559 

ปริญญาโท 1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2555 6 ก.ย. 55 15 พ.ค. 57 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บริหารธุรกิจ 2559 6 ธันวาคม 5 มีนาคม 
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ระดับปรญิญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต   2555 2556 

ปริญญาเอก 1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

2555 6 ก.ย 55 15 พ.ค 57 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต
สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 2554 19 ม.ค 54 11 พ.ค 55 

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

2553 3 ส.ค 53 9 พ.ย 54 

 
6. จ านวนนักศึกษา 

            ตาราง 1  จ านวนนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2560 

คณะ 
ปริญญาตร ี  ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ทั้งหมด ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 36      36 
รวม 36      36 
ที่มา : สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 17  
 ตาราง 2  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 

คณะ 
ปริญญาตร ี  ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ทั้งหมด ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 113   156  88 357 
รวม 113   156  88 357 
ที่มา : สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 30  
 ตาราง 3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 46   80  28 154 
รวม 46   80  28 154 
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7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
มีบุคลากรทั้งสิ้น 41 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการจ านวน 34  คน สายสนับสนุน จ านวน 7 คน ซึ่งจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
จ าแนกตามคุณวุฒิ นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 32 คน โดยอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 16 คน 
ระดับปริญญาโท 16 คน และมีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1  คน อาจารย์  31 คน 

 

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
1.1 งบประมาณ 

 
a.  
b.  
c.  
d.  
1.2   อาคารสถานที่ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4 

อาคาร  100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
9.เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

1.3  เอกลักษณ์ เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4  อัตลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ          
ข้าราชการ     1     
พนักงานมหาวิทยาลัย    16 16 31 1   
สายสนับสนุน          
พนักงานมหาวิทยาลัย   3 3 1     
รวม          

งบประมาณ จ านวนเงิน (หน่วย : บาท) 
งบประมาณแผน่ดิน 5,198,100 
งบประมาณรายได ้ 2,974,300 
รวม 8,172,400 
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดหาอาจารย์ตา่งชาติมาสอนในหลักสูตร
นานาชาติ ให้มากข้ึน 
2.ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางการบินทีท่ าให้เกิด
ประสบการณ์ตรง 
3.ควรพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้ศักยภาพอาจารย์ชาวต่างชาติ
ที่ตรงกับศาสตร์ของวิทยาลัย จากศูนย์ภาษา 
- คก.ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านการบิน cargo 
service management 
- คก.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 9 หลักสูตร 

4.วิทยาลัยควรหาแหล่งทนุภายนอก ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- คก.จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก 

5.ควรมีการบูรณาการงานวจิัยกับโครงการบริการ
วิชาการให้กับชุมชน 
6.ท าโครงการบริการวิชาการให้ตรงกับศักยภาพ 
และจุดเด่นของวิทยาลัย 

- คก.พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ทักษะด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริส าหรับการ
เรียนรู้สู่Thailand 4.0 
- คก.พัฒนาตราสินคา้ชุมชน 
- คก.บริการวิชาการด้านการจัดกรธุรกิจในประเทศไทย 

7.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากตัวบุคคลและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ เพื่อน าไปเผยแพร่ 

- คก.การสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและวชิาการ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

 ปีการศึกษา 2560 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

องคป์ระกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:อ.ดร.วนสัพรรัศม์  สวสัด ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 
                                  ส านักส่งเสริมวิชาการและฯ 

โทรศัพท์ : 02-9093021 โทรศัพท์ : 492 , 322-323 
E-mail : patthama@vru.ac.th E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 10 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที ่2 - 6 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบิน 

ผ่าน 2.19  

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 2.93  

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผ่าน 2.24  

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 

ผ่าน 2.79  

5) หลั กสู ตรรั ฐป ระศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผ่าน 2.83  

6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ผ่าน 2.92  

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 2.48  
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8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผ่าน 2.83  

9) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

ผ่าน 3.11  

10) หลั กสู ตรป รัชญ าดุษฎี บัณ ฑิ ต  สาขาวิช า
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ผ่าน 3.29  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  27.61  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 10  

คะแนนที่ได ้       คะแนน 2.76  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.51 27.61 ค่าเฉลี่ย  2.76 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1(1) รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ประจ าปีการศึกษา 2560  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ลลิดา  แก้วฉาย ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหนา้ที่ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-909-3027 
E-mail :  E-mail :  personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 32 คน มี
คณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 32 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 16 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 16 
x 100 =  ร้อยละ50 

 32 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 50 

x 5 =  5 (6.25) คะแนน 
 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50  5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหนา้ที่ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-909-3027 
E-mail :  E-mail :  personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 32 คน มี
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 32 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 31 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์  

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 1 
x 100 =  ร้อยละ3.13 

 32 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได ้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 3.13 

x 5 =  0.26 คะแนน 
 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 52.15 ร้อยละ 3.13 0.26 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3 (1) รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 

กรกฎาคม 2561) 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ลลิดา แก้วฉาย ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัส่งเสริมวิชาการและฯ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-529-0674-7 ต่อ 322-323 
E-mail :  E-mail : titigran@vru.ac.th  
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 357 

2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

กลุ่มวิทย ์
21.50 

กลุ่มสังคม 
194.01 

3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  32 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลุ่มวิทย ์
20 

กลุ่มสังคม 
25 

6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลุ่มวิทย ์
3.58 

กลุ่มสังคม 
7.46 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มวิทย ์
-82.08 

กลุ่มสังคม 
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-70.15 
 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มวิทย์) 

21.5 
 =  3.58 

6 
 

3.58-20 
x 100 =  ร้อยละ -82.08 

20 
 
2.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มสังคม) 

194.01 
=  7.46 

26 
 

7.46-25 
x 100 =  ร้อยละ -70.15 

25 
 
2.น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น  5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 =  ........... คะแนน 
4 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ≥10 

ร้อยละ 
กลุ่มวิทย ์– 82.08 
กลุ่มสังคม - 70.15 

 

5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4 (1) ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2560  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-909-1752 
E-mail :  E-mail :  ransaya@hotmail.com,      

             room_ab13@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนนิงาน 
       วิทยาลัยนวัตกรรมมีระบบและกลไกในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
วิทยาลัย โดยมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560 2/2560 ทางวิทยาลัยจึงให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ด าเนินงานตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกสาขาวิชาเพื่อดูแลให้การปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าแต่ละชั้นปีจัดท าแบบบันทึกการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีของ
ทุกหลักสูตร 

 มีการน าผลสรุปการด าเนินงานจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ การแนะแนวการเตรียม พร้อม
ก่อนเข้าเรียน และแนะแนวการใช้ชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2560 มีดังนี้      

การแนะแนวด้านวิชาการ 
ในภาคการศึกษา 2560 ผลสรุปการด าเนินงานที่ผ่านมาดังนี้  ทางวิทยาลัยได้น าปัญหาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาที่

ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่พบบ่อยคือการจองรายวิชา ลงทะเบียน จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ตรงตาม
ก าหนดการของทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาตจิะมีปญัหาในการจองรายวชิา เนื่องจากระบบการจองไม่
รองรับภาษาอังกฤษ จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถจองได้ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตรในสังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการนัดประชุมนักศึกษารวมถึงการพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจงข้อมูลทางวิชาการของ
นักศึกษาในการเรียนของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งชี้แจงและแนะน าผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

การแนะแนวการใช้ชีวิต 
แนะแนวการใช้ชีวิตและการให้ค าปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ  การแก้ไขปัญหา

บางปัญหาอาจจะไม่สามารถจัดการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพหรือทันต่อระยะเวลาที่ก าหนดได้เนื่องจากภาระงานด้าน
อ่ืนๆ เช่น ปัญหานักศึกษาจีนเช่าหอพักภายนอก การย้ายหอพักของนักศึกษาจีน  ปัญหานักศึกษาตั้งครรภ์ระหว่าง
ศึกษา ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน ปัญหาเรื่องนักศึกษาจีนประสบอุบัติเหตุ 

 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการน าผลประเมินการให้บริการ ด้านต่างๆมาหารือและวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการ

mailto:ransaya@hotmail.com
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จัดการดังนี้ 
 
การแก้ปัญหาที่พบจากการแนะแนวด้านวิชาการ 

          สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีไลน์กลุ่ม และเข้ากลุ่มไลน์ของนักศึกษาในที่ปรึกษา ให้ที่ปรึกษาเข้าพบ
นักศึกษาทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. หรือตามวาระที่เหมาะสม ทุกครั้งที่มีการให้ค าปรึกษาต้องบันทึกข้อมูล
การพบนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน หากที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตารางที่จัดเตรียมให้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
เช็ครายชื่อนักศึกษาที่ เข้าพบ การเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาคู่มือการให้ค าปรึกษาในกรณีปัญหาเรื่องการ
ลงทะเบียน เพิ่ม ถอนรายวิชา ใบค าร้องต่างๆ และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มีการให้ข้อมูลไว้ ใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ช่องทางสื่อสารเฟสบุ๊ค และการแจ้งเตือนอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม
อาจารย์ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนและมีคู่มือการด าเนินการคือ จ านวนนักศึกษาที่มีปัญหาลดลงมากกว่าครึ่งของ
จ านวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การจองรายวิชา การลงทะเบียน  

การแก้ปัญหาการใช้ชีวิต 
กรณีนักศึกษาจีนย้ายหอพัก ทางกิจการนักศึกษาวิทยาลัยได้ช่วยอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหานี้ โดย

การประสานงาน เรื่องเอกสาร ตรวจดูเอกสารสัญญาเช่า ในส่วนของนักศึกษาจีนประสบอุบัติเหตุ ทางวิทยาลัยได้
ประสานงานในการน านักศึกษาเข้าโรงพยาบาล ติดต่อผู้ปกครอง รวมทั้งด าเนินการตรวจเรื่องความคุ้มครองทางด้าน
ประกันภัยต่างๆ ซึ่งการด าเนินการแก้ไขปัญหาส าหรับนักศึกษาสัญชาติจีนนั้นจะได้รับ ความร่วมมือจาก อาจารย์
สัญชาติจีนในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในการรับผิดชอบดูแล นักศึกษากลุ่มนี้โดยเฉพาะการจัดก าร
กระบวนการของการสนับสนุนแนะแนวการใช้ชีวิตดังนี้  

นักศึกษาไทย นักศึกษาจีน 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจีน 
 
สนับสนนุการให้บริการแนะแนวการ
ใช้ ชีวิต เชน่ ให้ค าแนะน า เร่ืองความ 
ไม่เข้าใจ ระหว่าง ผูป้กครอง และ 
นักศึกษา ปัญหาความไม่เข้าใจกัน 
ของนักศึกษาและเพื่อนร่วมชัน้ 

สนับสนนุการให้บริการแนะแนวการใช้ชีวิต เชน่ ค าแนะน าเร่ืองการหา
หอพัก ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้รถส่วนตัว การช่วย เหลือเหตุการณ์
ต่างๆ เชน่ ค าแนะน าและ การแจ้งความ เร่ืองรถจักรยานยนต์หาย 
 

สนับสนนุการให้บริการแนะแนวเร่ืองเอกสารการเข้าพ านักในประเทศ  
เช่น การต่อวีซ่า 

 
         กรณีปัญหานักศึกษาตั้งครรภ์ระหว่างเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างราบรื่นทาง
วิทยาลัยได้มีการพูดคุยกบัทางอาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษาถึงสถานการณ์การตัง้ครรภ์ของนักศึกษา ความเสี่ยงตา่งๆ 
และข้อยกเว้นส าหรับนักศึกษาตั้งครรภ์ และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สงักัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในการ
รับผิดชอบดูแลนักศึกษากลุ่มนี้โดยเฉพาะการจัดการกระบวนการของการสนับสนนุแนะแนวการใช้ชีวิต 
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เอกสารหลักฐาน 
1.5.1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 
2560 
1.5.1(2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560  
1.5.1(3) ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560 
1.5.1(4) เอกสารเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ผ่านทางโซเชียลมีเดีย คือ Facebook และ Line 
1.5.1 (5) ฐานข้อมูลนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.5.1 (6) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2557 

 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการประชุมเพื่อวางแผนการให้บริการข้อมูลหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา แจ้งช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษา อาทิเช่น ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษากลุ่มพิเศษงานพิเศษ การรับสมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความ เป็นต้น โดยวิทยาลัยจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้  

- จดหมาย หรือ โทรศัพท์ ส าหรับการติดต่อและประชาสัมพนัธภ์ายนอก เช่น ผูป้กครอง 

-  จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-Mail)  โทรศัพท์ Line ส าหรับคณะกรรมการนักศึกษาของวิทยาลัย 

- Facebook  และ เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/ ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการบันทึกแจ้งอาจารย์ทีป่รึกษาให้แจ้งนักศึกษาติดตามเฟสบุค๊ของวิทยาลัย 
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement  

     เพื่อติดตามในเร่ืองของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา การให้บริการข้อมูลด้านอาชีพแก่ศิษย์เก่า รวมถึงส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลทางดา้นสายอาชีพ และ
ค าแนะน าตา่งๆ โดยการจัดท าเว็บไซต์ศิษย์เก่า cim alumni  
เอกสารหลักฐาน 
1.5.2 (1) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/ 
1.5.2 (2) เฟสบุ๊คของวิทยาลยั https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement  
1.5.2 (3) บอร์ดประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร และประกาศทางราชการ ตามจดุต่างๆ  
1.5.2 (4) ฐานข้อมูลศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.5.2 (5) บันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ทีป่รึกษาให้นักศึกษาติดตามเฟชบุ๊ควทิยาลัย เพื่อติดตามเร่ืองแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา 
 
 

http://cim.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
http://cim.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement


รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 19 
 

 
 

 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและหลักสูตรมีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัด
กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 1/2560 
เช่น 
           โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ (Personal Training for Hospitality ) วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
ณ 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
           โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (นานาชาติ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
           การจัดอบรมวิธีการเตรียมตัวเข้ารับสมัครงาน การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน ร่วมกับรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2560 
          โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ประจ าปีการศึกษา 1/2560 
          โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(นานาชาติ) วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.3(1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ (Personal Training for Hospitality ) วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
ณ 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
1.5.3.(2) โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (นานาชาติ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
1.5.3.(3) โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ประจ าปีการศึกษา 1/2560 
1.5.3 (4) โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(นานาชาติ) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยได้ประชุมเพื่อวางแผนและปรับปรุงการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการข้อมูล โดย
การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการประเมินโดยแบบสอบถาม ความพึงพอใจ การให้การปรึกษาและ
บริการด้านจัดท าข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา  

ทั้งนี้แต่ละโครงการมีการใช้แบบประเมินในการประเมินโครงการ แต่แบบสอบถามนั้นไม่ได้เป็นชุดค าถามแบบ
เดียวเดียว เกณฑ์การวัดประเมินปรับตามบริบทของแต่ละโครงการ ท าให้การเมินกิจกรรมโครงการโดยรวมให้
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ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ไม่ได้มีการแยกให้ชัดเจนว่าค าถามข้อไหนวัดด้านใด หากสรุปและประเมินผลออกมา สามารถ
สรุปออกมาในภาพ รวมของความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงโดยรวมได้ แต่ในส่วนของด้านอ่ืนๆ เช่นแต่ละด้านที่ถูก
ประเมินด้วยรูปแบบค าถามที่ต่างออกไปอาจจะท า ให้ผลที่ได้นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะความไม่เที่ยงของข้ อชุด
ค าถาม 
     ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินการให้บริการแบบเดียวกันทุกกิจกรรม โดยมีการแบ่ง ด้าน  3 
ด้าน อย่างชัดเจน คือ ความรู้ ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ และการน าไปใช้ประโยชน์ และค าถาม ที่ใช้วัดใน
แต่ละด้านควรเป็นแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐาน 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.4 (1) สรุปผลประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการด้านการให้ค าปรึกษาข้อมูลข่าวสารและด้านการจัด
กิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
          วิทยาลัยได้น าผลประเมินความพึงพอใจระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2560 
            จากผลการประเมินวิทยาลัยควรปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มศิษย์เก่าให้มีประมิทธิภาพมากขึ้น 
เนื้อหาของข่าวสารและความน่าสนใจของข้อมูลที่เสนอผ่านช่องทาง facebook และได้สรุปแนวทางการพัฒนา
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยการให้บริการเว็บไซต์ส าหรับศิษย์เก่า
เพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูล ที่ศิษย์เก่าสามารถจัดการและปรับข้อมูลส่วนตวัได้เอง มีพื้นที่การแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 
การรับสมัครงาน ความรู้ และศิษย์เก่าสามารถเขียนบทความหรือค าแนะน าด้านสายอาชีพแบ่งปันให้กับรุ่นน้องได้ 
หรือระหวา่งกลุ่มศิษย์การจัดการ Content ของ facebook cim ที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ข่าวเก่ียวสายอาชีพ 
การเปิดรับสมัครงาน รวมถึงวิธีการพัฒนาทักษะต่างๆที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์  
เอกสารหลักฐาน 
1.5.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์ศิษย์เก่าเพื่อเป็นทางการในการให้ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงผู้เข้าชมเว็บได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยัง
ง่ายต่อการอ่านและค้นหาข่าวหรือข้อมูลต่างๆ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์จะถูกแชร์ให้ไป
ปรากฏในเฟสบุ๊คของวิทยาลัยด้วยเช่นกัน  

ซึ่งการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าเป็นโครงการที่ด าเนินการไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 กันยายน 
2559 มีการรวบรวมจัดท าเป็นท าเนียบศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การใช้งานจะต้องมีการสมัครขอเป็นสมาชิกเพื่อ
ขอรับรหัสผ่าน ซึ่งข้อมูลจะถูกกรอกและสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

ฐานข้อมูลด าเนินการบรรลุไปแล้วแต่การพัฒนาระบบและการจัดการระบบยังคงต้องท าอย่างต่อเนื่อง จากการ
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ประเมินของรอบที่ผ่านมานักศึกษาและศิษย์เก่าให้ข้อแนะน าเร่ืองเนื้อหาที่เผยแพร่ยังขาดความน่าสนใจ และประโยชน์
ที่จะน าไปใช้ส าหรับศิษย์เก่ายังไม่เป็นที่พอใจและต้องปรับปรุง 

ในภาคการศึกษา 2560 จึงมีการปรับปรุงการวางเนื้อหาที่จะ เผยแพร่ โดยแบ่งชนิดของเนื้อหาตามประเด็นต่างๆ 
ดังนี้เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า ทั้งในเรื่อง
การศึกษาต่อ การรับสมัครงาน วิธีการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้เป็นที่ต้องการ ข่าวสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนของนักศึกษาและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 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 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cim.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-909-1428 
E-mail :  E-mail : thiti_aor@hotmail.com 

            varaporn2548@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
      วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 เพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรูต้าม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน วิทยาลัยได้มีการก าหนด
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบ และงบประมาณทีช่ัดเจน โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก าหนดนโยบายของวิทยาลัยฯ 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560 
1.6.1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 

ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม  
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คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่  
    - โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 

ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
    - กิจกรรมพิธีอนัเชิญตราพระราชลญัจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

   - งานพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ เนื่องในวันเจ้าฟ้า ประจ าปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
(2) ด้านความรู้ ได้แก่  

           -  โครงการ  “พัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับ Elementary คร้ังที่ 1 17 สิงหาคม 2560 – 13 
ธันวาคม 2560                 
          - โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 

   -  โครงการ How to use Dictionary ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 
   -  โครงการปัจฉิมนิเทศของนกัศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

(นานาชาต)ิ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
(3) ทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
    - โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 

     (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
          - โครงการงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 VRU RUN 2017  วันที่ 10 กันยายน 2560 
          - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ แปลงสาธิต
เกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
         - โครงการ CIM DRINK 12 มิถุนายน 2561 
         - โครงการแสดงความยนิดีบัณฑิต มีนาคม 2561 
       (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
          - โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯได้มีการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
     (6) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก ่ 
        - โครงการงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 VRU RUN 2017  วันที่ 10 กันยายน 2560       
       -  โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย"เจา้ฟ้าเกมส์" 
      (7) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ไดแ้ก่  
        - กิจกรรม Freshy Big Cleaning Day วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
       - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ แปลงสาธิตเกษตร 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
      
 (8) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก ่ 

 - โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ 
ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติ ระหว่าง
วันที่ 5-8 พ.ค. 2561 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.2(1) สรุปโครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 7 กันยายน 
2560 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
1.6.2(2) สรุปโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
1.6.2(3) สรุปกิจกรรม Freshy Big Cleaning Day วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
1.6.2(4)  โครงการงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 VRU RUN 2017  วันที่ 10 กันยายน 2560         
1.6.2 (5) โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 
1.6.2(6) โครงการ  “พัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับ Elementary ครั้งที่ 1 17 สิงหาคม 2560 – 13 
ธันวาคม 2560 
1.6.2(7) กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
1.6.2 (8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติ ระหว่าง
วันที่ 5-8 พ.ค. 2561 
1.6.2 (9) โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย"เจ้าฟ้าเกมส์" 
1.6.2 (10) โครงการ CIM DRINK 12 มิถุนายน 2561 
1.6.2 (11) โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต มีนาคม 2561 

 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ทางวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
ดังนี้ 
     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ด าเนินการเมื่อ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตนใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ความรู้ด้านกฎระเบียบ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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เอกสารหลักฐาน 
1.6.3(1) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยได้วางแผนและจัดท าแบบประเมินผลความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของ ทุกกิจกรรมและน ามาปรับปรุงเพื่อ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) รายงานสรุปผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยได้จัดท าแบบประเมินผลความส าเร็จของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมและน ามาปรับปรุงเพื่อด าเนินงานครั้งต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยได้มีการน าผลการประเมินน ามาปรับปรุงเพื่อด าเนินงานครั้งต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.6(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจึง
สามารถน าผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้ดี 

        วิทยาลัยสนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและจากภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
         การด าเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน และ          ก าหนดวิธีการและกระบวนการในการปฏิบัติ
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แนวทางที่ควร เนื่องจากติดขัดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น สถานที่  สภาพอากาศ และ
งบประมาณ จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่
ราบรื่นเท่าที่ควร 

กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน และวางแผน
ส ารอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตาราง
กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจาก
แผนที่ก าหนดไว้ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบ และกลไก ในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail :  E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

  ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้ก าหนดให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลต่างๆได้หลายช่องทางเช่น เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1)) และสามารถ
ใช้บริการข้อมูลต่างๆได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยซึ่งทางวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสถาบันวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้  
                   1. การใช้ฐานข้อมูลนักวิจัยและการด าเนินการวิจัย เช่น  โครงการวิจัย,  งบประมาณ,  แหล่งทุน และ
ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://researcher.vru.ac.th/) ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เอกสาร 2.1.1(2)) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัย
ผ่านทางระบบออนไลน์ 
                    2. ระบบบริหารจัดการงานวิจยั 

               2.1  ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย ผ่านระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้แก่ ระบบ MIS  

http://researcher.vru.ac.th/
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               2.2  ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย กรณีงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ ระบบ National 
Research Management System: NRMS) ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานข
อมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(3))   
                   3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยส านักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน  ฐานข้อมูลของ สกอ.  
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก  และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (เอกสาร 2.1.1(4)) ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสาร 2.1.1(5)) ฐานข้อมูล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   
เอกสารหลักฐาน 
2.1.1 (1) เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ Cim.vru.ac.th 
2.1.1 (2) โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบนัวิจัยและพัฒนา
(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) 
2.1.1 (3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS) 
2.1.1 (4) ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย 
2.1.1 (5) ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1.1 (6) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 
2.1.1 (7) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย 
2.1.1 (8) คู่มือการวิจัย 

  ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
             - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
             - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 
ผลการด าเนินงาน 
          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
                          -  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีห้องให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ ส าหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มาใช้ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.2(1)) และ
จัดให้ใช้ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยท าเป็นประกาศใช้ห้องสมุดร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย   
                 - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดให้อาจารย์และบุคลากรสังกัดหลักสูตรที่เป็นศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิทยาศาตร์ ซึ่งมีการรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี

http://rd.vru.ac.th/mis/login.php
http://202.29.39.35/rdiweb/4.research_and_fund/re14.html?select=&textSearch=&page=1
http://rd.vru.ac.th/
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ข้อก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการเตรียมตัวอย่างไปจนถึง
ความช านาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร 
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงการประมาณค่าความไม่แน่นอน 
(เอกสาร 2.1.2(2)) และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า-ออก ภายหลัง
เวลาราชการ เป็นต้น 
                -  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดกิจกรรม  โดยการท าบนัทึกประชาสัมพันธ์โครงการภายในหนว่ยงานเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ เชน่ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม                       
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เอกสารหมายเลข2.1.2(3)) และยังมกีารบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย รว่มกับ สสส. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสระแก้ว 48 แห่ง ครอบคลุม 9 
อ าเภอ โดยมีอาจารย์สังกัดวิทยาลัยเข้าไปร่วมท างานอยู่เป็นจ านวนมาก (เอกสารหมายเลข2.1.2(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.2 (1) ภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
2.1.2 (2) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์และเอกสารมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2005 
2.1.2 (3) สรุปโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
2.1.2 (4) สัญญาทุนวิจัยร่วมมือกับ สสส. 

  ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (งบประมาณปี 2560 1 สิงหาคม 59 – 
31 กรกฎาคม 2560) 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับคณะ/วิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 2.1.3(1)-2.1.3(3) ซึ่งทุกคณะ/วิทยาลัยสามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อขอทุน 
สนับสนุนในการท าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อขอทุนสนับสนุนในการท าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าว จากการส ารวจในรอบนี้มีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยปี 2561 ทุนภายใน มีทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 เร่ือง รวมเป็นเงิน 1239154.40 
1. บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพใน

ระบบนิเวศป่าชุมชนด้วยเครือข่ายชุมชนและการสบืทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยนื) (230,134.40) 
2. การวิเคราะห์และถ่ายทอดคุณคา่ของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง 

อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุร ี (579,910)  
3. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์คณุค่าของความหลากหลายทางชวีภาพในระบบ

นิเวศป่าชุมชนโนนหินผึง้ ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจนีบุรี (235,862) 
4. การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยั่งยนื 

ในระบบนิเวศ ป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุร ี193,248.00 
กลุ่มมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง รวมเป็นเงิน 1189.611 
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5. รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายุภายใต้ความเป็นสากลของสัญลักษณ์ทางสนุทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย  949,611.00 

6. รูปแบบการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมเสตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยนืของจังหวัด
สระแก้ว  240,000.00  
 

 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.3 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
รางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุน 
2.1.3 (2) เว็บไซต์ cim.vru.ac.th 
2.1.3 (3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
2.1.3 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2561   (ฉบับแก้ไข)  

 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (งบประมาณปี 2560 1 สงิหาคม 59 -31 กรกฎาคม 2560) 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดย
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ(เอกสารหมายเลข 2.1.4(1))  ซึ่งก าหนดให้ทุกคณะ/
วิทยาลัย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา แทนระบบเดิมที่ให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเป็นรายคณะ/
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)-2.1.4(4)) ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6 บทความ รวมเป้นเงินทั้งสิ้น 
100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
(0.20) 
อ.แพรวพรรณ  สุวรรณพงค์  อ.สินิทรา  สุขสวัสดิ์  อ.ดร.ปัจจัย  อินทรน้อย.การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เกริก กรุงเทพฯ 
จ านวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2. อ.พัชราภรณ์  จันทรฆาฎ และ อ.สินิทรา  สุขสวัสดิ์ .องค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจท่องเที่ยวอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ 
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ประจ าปี พ.ศ.2560 “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เกริก กรุงเทพฯ 
จ านวนเงิน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
1. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และ อ.ลลิดา แก้วฉาย.การจัดการปัญหาแรงงานตา่งดา้วโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี.วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบบัที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2560) 
จ านวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท) 
2. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง.วารสาร
วิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปทีี่ 
12 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2560)  
จ านวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท) 
3. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน.วารสารวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2560) 
จ านวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท) 
4. อ.ดร.ชมัยภรณ์  ถนอมศรีเดชชัย.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน.วารสารปัญญาภิวัฒน์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 
จ านวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.4 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 
2.1.4 (2) บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การขอทุนเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 2559 
2.1.4 (3) รายนามผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561 

 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดโครงการผลิตบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ระหว่างวันเดือน ตุลาคม 2560 –30 กันยายน 2561 โดยด าเนินกิจกรรมโครงการโดยการจัดอบรมเร่ืองการโครงการ
ผลิตบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการจัดประกวดบทความที่ได้รับการอ้างอิงมาก
ที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นซึ่ง ตลอดปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีบทความที่ได้รับการอ้างอิง จ านวน5 บทความ และ
บทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดมีจ านวน 1 บทความคือ บทความวิจัยของผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ เรื่องการ
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เสริมสร้างสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานด้วยสมุนไพรพื้นบ้านโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา.วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ .จ านวนการได้รับการอ้างอิง 2 คร้ัง 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) โครงการผลิตบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด   โดยมีการประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆในการบริหารงานจัดการงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 
2.1.6 (1)) รวมถึงมีหน้าที่ในการวางแนวทางขั้นตอน ประสานงานกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องของ ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์และนักวิจัยซึ่งการด าเนินการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 
และทรัพย์สินทางปัญญา และเบื้องต้นได้ก าหนด ระบบและขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ไว้ในคู่มือวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 2.1.6 (2) - 2.1.6(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6 (1) ค าสั่งที่ 002/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
2.1.6 (2) คู่มือวิจัย  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail :  E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน - บาท 
ภายนอก จ านวน 1,570,750 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 1,570,750 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษา
ต่อ) จ านวน 32 คน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,239,154.40 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,189,611 

2. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมน่ับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 33 
 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วิธีการค านวณ  
แสดงวิธีการค านวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

1,239,154.40 
= 206,525.73 บาท/คน 

6 
แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

206,525.73 
x 5 = ( 5) 17.21 คะแนน 

60,000 
 
แสดงวิธีการค านวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

1,189,611  
= 45,754.27 บาท/คน 

26 
แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

45,754.27 
x 5 = (5)  9.15 คะแนน 

25,000 
ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) 

5+5/2 = 5.00 คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 22,550 บาท/คน 
วิทย์ฯ 54,150 บาท/คน 
วิทย์สุขภาพฯ 45,100 
บาท/คน  

สังคมฯ 45,754.27 บาท/คน 

วิทย์ฯ 206,525.73 บาท/คน 
5.00 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 สัญญาทุนวิจัย วช ปีงบประมาณ 2561 
  

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (อนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์คุณค่าความหลากหลาย
ทางชวีภาพในระบบนิเวศปา่ชุมชนด้วยเครือข่าย
ชุมชนและการสบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความ
ยั่งยืน) (287,668) 
นวัตกรรม-กลุ่มวิทย ์
1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 40%=115,067.20 
2.อ.ดร.ศศิธร หาสิน  20%=57,533.60 
3.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา  20%=57,533.60 

   230,134.40  1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ  
2.อ.ดร.ศศิธร หาสิน 
3.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 
 
     √(วช.) 

 

การวิเคราะห์และถ่ายทอดคุณคา่ของความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชน
โนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจนัตคาม   
จ.ปราจีนบุรี  (579,910) 
นวัตกรรม-กลุ่มวิทย ์
อ.ดร.ศศิธร  หาสิน 100%=579,910 

   579,910.00  อ.ดร.ศศิธร  หาสิน 

    
√(วช.) 

 

การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์คุณคา่ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศปา่ชุมชนโนนหินผึง้ ต.ดง
บัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรุี (235,862) 
นวัตกรรม-กลุ่มวิทย ์
1.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 100%=235,862 

   235,862.00  อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 

    
√(วช.) 

 

การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยนื ในระบบนิเวศ ป่าชุมชนโนน
หินผึ้ง ต.ดงบัง  อ.ประจันตคาม  
จ.ปราจีนบุรี (241,560) 
นวัตกรรม-กลุ่มวิทย ์
1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 80%=193,248 

  193,248.00  1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ  
 

    
√(วช.) 

 

รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายุภายใต้ความเป็น    949,611.00  1.อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล        
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สากลของสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (1,448,000) 
นวัตกรรม กลุ่มสังคม 
1.อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 65%=949,611-นวัตฯ-สังคม 

(นอก) 
 
   

√(วช.) 

รูปแบบการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมเสตย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยัง่ยืน
ของจังหวัดสระแก้ว (400,000) 
นวัตกรรม กลุ่มสังคม 
1.อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 60%=240,000 

   240,000.00  อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 
     

√(วช.) 

 

รวม 2,428,765.40    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                  ส านักส่งเสริมวิชาการและฯ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 331 , 422 
E-mail :  E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 15  เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงาน
ค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
กลุ่มวิทย ์ กลุ่มสังคม รวม 

0.20 10 9 19 3.80 
0.40 - - - - 
0.60 7 4 11 6.60 
0.80 3 2 5 4.00 
1.00     
รวม 20(8.60) 15(5.80) 35 14.40 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ   14.40 
 

วิธีการค านวณ  
แสดงวิธีการค านวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

8.60 
X100 = ร้อยละ 143.33 

6 

แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
143.33 

x 5 = 5 (23.89) คะแนน 
30 

 
แสดงวิธีการค านวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

5.80 X100= ร้อยละ 22.31 
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26 

แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
22.31 

x 5 = 5 (5.58) คะแนน 
20 

ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) 
5+5 

 = 5 คะแนน 
2 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 
0.20*10=2.00 

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณูะ  
อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ยอด สะตะ  สุวารยี์  ศรีปณูะ  และผมหอม เชิดโกทา. (2560).  
การประเมินผลการยกระดับศูนยเรียนรู้ชุมชนสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชน.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. วันท่ี 20 มกราคม 2560. 
 
2.นิคม ศรีเงิน สุวารีย์ ศรีปณูะ อนัญญา โพธ์ิประดิษฐ์ และ วนัสพรรัศม์ 
สวัสดี. (2560). สภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
ในชุมชนริมแมน่้ าพอง จังหวัดขอนแก่น. บทความวจิัยสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 
 
3.วีระนุข แย้มยิ้ม สุวารีย์ ศรีปูรณะ ยิ่งศักดิ์ คชโคตร .(2560) .การจัดท า
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง บ้านน้ าเย็น 
ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย .บทความวิจัยสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ีวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
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4.สุวารีย์ ศรีปูรณะ วีระนุช  แย้มยิ้ม .(2560) .การอนุรักษ์ความ
หลากหลายข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองตามภูมิปัญญาท้องถิน่ในภมูินิเวศจงัหวัด
เลย.บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม
ทางวชิาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
 
5.วัชรี ทองค าเปลว สุวารีย์  ศรีปรูณะ  ประภาพร  ชุลีลัง (2560).สภาพ
และปัญหาการใช้ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนอย่างย่ังยืน 
กรุงเทพมหานคร.บทความวิจัยสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
 
6.กรธัช โฆษิตโภศิน  สุวารีย์  ศรปีูรณะ  ประภาพร  ชุลีลัง (2560).        
กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประสอบความส าเร็จตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านเทคโนโลยี.
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 
มิถุนายน 2560 
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7.ภูธนภัส  พุ่มไม้ สุวารีย์ ศรีปรูณะ  รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ 
(2560).สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่ประสบ
ความส าเร็จในจังหวัดตาก.บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

 

  อ.ดร.อนัญญา โพธ์ประดิษฐ ์
 

1. ประพัฒน์พงศ์ ฐานิวัฒนานนท์  อนัญญา โพธ์ิประดิษฐ์ และ อมร
รักษ์ สวนชูผล. (2560). การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลบางชนะ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี.  บทความวิจัยสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึงวิจัย วันท่ี 1 มีนาคม 2560. 
 
2. เจนวิทยา มีปาล อนัญญา โพธิป์ระดิษฐ์ และ โกมล จันทรวงค์. 
(2560). การศึกษาวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนบ้านคลองอาราง ต าบล
บ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวัดสระแก้ว. บทความวิจัยสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบ่้าน
จอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม2560.  

 

  อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสด ี
 

1.วนัสพรรัศม์ สวัสดี. (2560). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เพ่ือการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน. บทความวิจัย
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 
มิถุนายน 2560. 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 0.2 
0.2*9=1.80 

พรนภา เตยีสุธิกุล 1. สมเกียรติ บุญปกครอง พรนภา  เตียสุธิกุล  ประเวศน์ มหารตัน์สกุล.
(2560) การบริหารจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลคลองพระ
อุดมอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี.การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 
มิถุนายน 2560. 
2. ฐิติธร ปิ่นสุวรรณ พรนภา เตยีสุธิกุล (2560) .ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธก์ับผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 
3. สมศักดิ์ นิ่มพงษ์ พรนภา เตียสธุิกุล (2560) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง.การประชุมทางวิชาการระดบัชาติ ครั้ง
ที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 

 

  ลลิดา แก้วฉาย 
ปรัชญพัชร วันอุทา 
เกียรตสิุดา กลิ่นจันทร ์

ลลิดา แก้วฉาย,ปรัชญพัชร วันอุทา,เกียรติสุดา กลิ่นจันทร,์ภัทราพร  
ทิพย์มงคล,โรจนันท์ ทรงอยู่,แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์.(2560).การสร้าง
ประสบการณ์จากตราสินค้าสู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ใน
ธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย.การประชุมทางวิชาการระดบัชาติ 
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ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 
2560. 

 

  อมรรักษ์ สวนชูผล อมรรักษ์ สวนชูผล (2560).แนวทางการจัดการธุรกิจบริการดูแล
ผู้สูงอายุของประเทศไทย.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 

 

  พูลสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกลุ พูลสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกลุ,ภัชรชาติ ทูรวัฒน,์ธัชชัย  อินทะสุข,ชนัญชิตา 
อรุณแข.(2560).การปรับตัวของธุรกิจบริการเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านการแข่งขันในการเข้าสูส่ังคมผู้สูงอาย.ุการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 
มิถุนายน 2560. 

 

  สุขสกล  วลัญตะกุล สุขสกล วลัญตะกุล.(2560).พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิตที่มี
คุณภาพของผู้สูงอายุ.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 

 

  ภัทรพล ชุ่มม ี นุชนาถ มีสมพืชน์, ภัทรพล ชุ่มมี.(2560).การศึกษาองค์ประกอบในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี กลุม่บริษัทสอบบัญชี ในประเทศไทย.การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี วันท่ี 23 มิถุนายน 2560. 
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  เกษมชาติ นเรศเสนีย ์ เกษมชาติ นเรศเสนีย.์(2560).ผลสัมฤทธิข์องนโยบายการพัฒนาชมุชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ.การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 23 
มิถุนายน 2560. 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 
0.40*1=0.40 

  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 
0.60*7=4.20 

อ.ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์  
 
 
 

Effect of Community and their Inhabitant Activity on Water 
Quality in Protected Area in Thailand, VRU research and 
development journal Science and Technology. Vol 12, 
No 1 (2017).  

 
  สุวารีย์ ศรีปูณะ และผมหอม เชิดโกทา 1. ปองเดช  กวินปัถย์  สุวารีย์  ศรีปูณะ  และผมหอม  เชิดโกทา. 

(2560). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูล
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ฝอยส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมลฑล. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 
กรุงเทพฯ: สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม –เมษายน 2560. 
2. อนุสรณ์ ส่งทิพย์เจริญกลุ สุวารยี์ ศรีปูณะ อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์
และผมหอม เชิดโกทา .(2560) ผลการปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดอินทรีย์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมของฟาร์ม
เห็ดในภาคตะวันออก.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนษุศษสตร์และสังคมศาสตร์. ปีท่ี 13 ฉบับที่ 3 
(เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) หน้า323 
3.สุภรัชต์  อินทรเทพ สุวารีย์ ศรปีูณะ และผมหอม เชิดโกทา .(2560) 
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการถ่ายทอดภมูิปัญญาการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการด ารงชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัด
สระแก้ว.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนษุศษสตร์และสังคมศาสตร์. ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 
(เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) หน้า 275 
4. วิมลรัตน์ ภผูาสุก สุวารยี์ ศรีปรูณะ สม นาสอ้าน (2560) .การพัฒนา
เกณฑ์ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด
กาฬสินธุ.์วารสารดุษฎีบณัฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – เมษายน 2560) หน้า 152 
5.ภูธนภัส  พุ่มไม้ สุวารีย์ ศรีปรูณะ รวีวรรณ  สนั่นวรเกียรติ.
(2560).การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรูส้ิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก.วารสารศึกษาศาสตร์
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มหาวิทยาลยัทักศษิณ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 
6.ประภาศรี ธนากูล สุวารีย์ ศรีปูรณะ สมจิตต์  สุพรรณทัศน์.
EVALUATION PATTERN FOR THE HEALTH OF DIABETES 
PATIENTS WITH TRADITIONAL HERBS BY THE 
ENVIRONMENTAL EDUCATION.วารสารวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับท่ี 1 
(กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560) 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 0.6 
0.6*4=2.40 

ภัทรพล ชุ่มม ี ศุภชัย ประสพโชค วรุณี เชาวน์สขุุม ภัทรพล ชุ่มมี .(2560).องค์กรแห่ง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 
2560.หน้า 191-1993 

 

  อมรรักษ์ สวนชูผล 1.อมรรักษ์ สวนชูผล สะอาดบรรเจิดฤทธ์ิ ลลิดา  แก้วฉาย.(2560).การ
จัดการปญัหาแรงงานต่างดา้วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวด
ปทุมธานี.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2560.หน้า 145-158 
2.อมรรักษ์ สวนชูผล ปิยะ กล้าประเสริฐ  ปฏิมา กันศริิ .
(2560).นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรยีนรู้ด้วยการน า
ตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน –ธันวาคม 2560.หน้า107-118 
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3.อมรรักษ์ สวนชูผล.(2560).การศึกษาสภาพปญัหาการจัดการขยะของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน –ธันวาคม 2560.หน้า11-22 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันทีอ่อกประกาศ (ซ่ึงไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
0.8*3=2.40 

สุวารีย์ ศรีปูรณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประภาศรี ธนากูล สุวารีย์ ศรีปูรณะ สมจิตต์  สุพรรณทัศน์.รูปแบบ
การเสริมสร้างสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านโดย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา.วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่.    
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 หน้า 138-151 
2.ภูธนภัส  พุ่มไม้ สุวารีย์ ศรีปณูะ รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ .แนว
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรยีนรู้สิ่งแวดล้อมแบบมีสว่น
ร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2560. หน้า 418-428 
3.อนุสรณ์ ส่งทิพย์เจรญิกุล สุวารยี์ ศรีปูณะ อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐแ์ละ
ผมหอม เชิดโกทา .(2560) รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้การ
เพาะเหด็อินทรีย์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเห็ดในภาค
ตะวันออกของไทย.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพ ปีท่ี 10 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 2560.หน้า 321-328 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 0.80 
0.8*2=1.60 

เกษมชาติ นเรศเสนีย ์ อุทัย สุวรรณวงศ์ บุญทัน ดอกไธสง เกษมชาติ นเรศเสนีย์.(2560).ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้
เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.สักทอง:
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์

สงิหาคม 2560.หน้า165-173 

 

  ภัทรพล  ชุ่มม ี นุชนาถ มีสมพืชน์,ภัทรพล  ชุ่มมี .(2560).ตัวแบบการประยุกต์หลักการ
ผู้น าเชิงจิตวิญญาณ ส าหรับผูส้อบบัญชี กลุ่มบริษัทผู้สอบบญัชี ใน
ประเทศไทย.วารสารดุษฎีบณัฑิตทางังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 
กันยายน – ธันวาคม 2560.หน้า189-202 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ไดร้ับการจดทะเบียน 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการ 
 

1.00   
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

0.40   

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.80   

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

1.00   

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

   

12 
จ านวนนกัวิจยัประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

 
สังคมฯ 18.40 % 
วิทย์ฯ 27.60 % 
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 % 
 

สังคมฯ 22.31 % 
วิทย์ฯ 143.33 % 

 
5 คะแนน ไม่บรรล ุ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้และฯ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-9093026 

E-mail :  E-mail : learnoffice@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
            วิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริการวิชาการของ
วิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อน าแผนกลยุทธ์มาก าหนดแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยได้
ศึกษาความต้องการของสังคม ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อน าข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อวางแผนบริการ
วิชาการ ซึ่งทางวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการบรกิารวิชาการโดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนไว้ในแผนแล้ว จ านวน 3 
โครงการ  7 กิจกรรมย่อย ดังนี ้ 
1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 
 1.1 กิจกรรม โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน 1. เป้าหมายพื้นท่ีชุมชนท่ีร่วมพัฒนาตราสินค้า

ชุมชน 1 พื้นท่ี และจ านวนตราสินค้าอย่างน้อย 1 
ตราสินค้า 
2.ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายร่วม
ท่ีบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3. จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

 1.2 กิจกรรมโครงการติดตามผลการพัฒนาตราสินค้าโดยมีโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่
ในตราสินค้าและพัฒนาการตลาดและช่องทางการจ าหน่าย 

2. โครงการบริการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ (ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ) (เข้าร่วมกับ สสร.) 

ร้อยละของการด าเนินงานโครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80    

2.2 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ (ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน) (เข้าร่วมกับ สสร.) 
2.3 โครงการบุคลากรต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เข้าร่วมกับ 
สสร.) 
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3. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
3.1 กิจกรรม โครงการวไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ร้อยละของการด าเนินงานโครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80    

3.2 กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
3.3 กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
3.4 กิจกรรม โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 

3.5 กิจกรรม โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

 
         ซึ่งในแต่ละโครงการก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อด าเนินงานตามแผน ในการจัดแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้ผ่านการอนุมัติแผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1) แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 
3.1.1(2) ผลส ารวจความต้องการในการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1.1(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  
3.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
 

 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
          วิทยาลัยมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ โดยการยึดหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ดังนี้ 
1. อาจารย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ในรายวิชาที่น าไปเผยแพร่กับชุมชน และมีพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลใช้ส าหรับการท า

บทความวิชาการหรือวิจัย นอกจากนี้เพื่อการน าความรู้ ความสามารถประสบการณ์ที่มีไปบูรณาการด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย ตัวอย่างเช่น น าองค์ความรู้ในรายวิชาการตลาดส าหรับธุรกิจการบิน (IAM103) ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560  วิชาการตลาดส าหรับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ IEM 403 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560  

2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน เพื่อเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุดทั้งทฤษีและปฏิบัติ 
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้เรียนแบบ case-based learning 

3. ส่วนด้านชุมชนต าบลคลองห้า วิทยาลัยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ 
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ การบริหาร และการตลาด ในการให้ความรู้และช่วยชุมชนพัฒนาสินค้าและการท า
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาชีพเสริม การร่วมพัฒนาตราสินค้า สลากสินค้า 
และส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น                         

เอกสารหลักฐาน 
3.1.2(1) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 
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 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
      วิทยาลัยมีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3 โครงการ 7 กิจกรรมย่อย           
โดยด าเนินการโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดงันี ้

- กิจกรรมพัฒนาตราสินค้า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนต าบลคลองห้า จังหวัด
ปทุมธานี ผู้ด าเนินโครงการได้ลงพื้นที่ชุมชนเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการ จ านวน 2 -3 ครั้ง ซึ่ง
ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ
ที่ตั้งไว้ ดังนี้ พัฒนาตราสินค้าให้กับชุมชนอย่างน้อย 1 ตราสินค้า 1 ชุมชน  

- กิจกรรมนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 5 ด าเนินการวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและ
สถาบัน และเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ  ณ สนามบาสเกตบอล หน้า
หอประชุมวไลยอลงกรณ์  

เอกสารหลักฐาน 
3.1.3(1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (กิจกรรมย่อย 1. โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน) 
3.1.3(2) โครงการนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 

 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
            วิทยาลัยมีการซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายแต่ละโครงการ โดยใช้วิธีประเมินผลด้วยการแบบประเมินความพึงพอใจ แล้ว
น าผลประเมินพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผล สรุปผล และหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
            ในการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โดยคณะท างานบริการวิชาการจัดประชุม ติดตาม ประเมินความส าเร็จตาม ตัวบ่งช้ีของแผนรวมทั้งโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม แนวทางข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแผน พัฒนาการให้บริการวิชาการ ซึ่งโครงการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561 นี้ จ านวน 3 โครงการ  7 กิจกรรมย่อย ได้แก่  
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
1.กิจกรรม    
โครงการพัฒนาตรา
สินค้าชุมชน 

1.เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
ส่งเสริมการพัฒนาตรา
สินค้าให้กับชุมชน และ
มีโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่
ในตราสินค้า ส าหรับ
ชุมชนต าบลคลองห้า 
หมู่ท่ี 2  

1. เป้าหมายพื้นท่ีชุมชนท่ีร่วม
พัฒนาตราสินค้าชุมชน 1 พื้นท่ี 
และจ านวนตราสินค้าอย่างน้อย 
1 ตราสินค้า 
2.ระดับความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นท่ี
เป็นพื้นท่ีเป้าหมายร่วมท่ีบูรณา
การภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3. จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพใน
การจัดการตนเอง  

ด าเนินโครงการวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึง
เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชน ต าบล
คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ผู้ด าเนินโครงการ
ได้ลงพื้นท่ีชุมชนเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามผล
การด าเนินโครงการ จ านวน 2-3 ครั้ง ซ่ึง
ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็น
อย่างดี ส่งผลให้การด าเนินโครงการบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์โครงการท่ีตั้งไว้ ดังน้ี พัฒนา
ตราสินค้าให้กับชุมชนอย่างน้อย 1 ตราสินค้า               
1 ชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ระดับ ดี  ระดับ
คะแนน 4.31 และแยกตามด้านต่างๆ คือ 
ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ระดับคะแนน 4.75 ด้านความรู้ทีไ่ด้รับ 

2.โครงการติดตามผล
การพัฒนาตราสินค้า
โดยมีโลโก้
มหาวิทยาลัยอยู่ใน
ตราสินค้าและ
พัฒนาการตลาดและ
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ช่องทางการจ าหน่าย อยู่ในเกณฑ์ดี ระดับคะแนน 4.25 และด้าน
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ระดับคะแนน 4.56 

จุดที่ควรพัฒนา                       
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและความ
ต่อเนื่องในการติดตามผล  

3.กิจกรรม 2 
โครงการวไลย
อลงกรณ์รวมใจน้อม
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมิรทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
และความส าคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน 

ร้อยละของการด าเนินงาน
โครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80       

ด าเนินการเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2560 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน 

4.กิจกรรม 
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ 

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
และความส าคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน 

ร้อยละของการด าเนินงาน
โครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80       

ด าเนินการเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน 

5.กิจกรรม   
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
และความส าคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน 

ร้อยละของการด าเนินงาน
โครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80       

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน 
(ด าเนินการวันท่ี 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 
80 ปี วไลยอลงกรณ์) 

6.กิจกรรม  
โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
และความส าคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน 

ร้อยละของการด าเนินงาน
โครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80       

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน 
(ด าเนินการวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ณ 
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ) 

7. กิจกรรม  
โครงการนิทรรศการ
สมเด็จพระราชปิตุฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  
(เปลี่ยนชื่อหัวข้อใน
การจัดนิทรรศการเป็น  
กิจกรรมนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 
5) 

เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
ความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน 
และเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์พัน
ธุรกรรมพืช และ
ทรัพยากรต่าง ๆ 

ร้อยละของการด าเนินงาน
โครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80       

ด าเนินการวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
ความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน และเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช และทรัพยากร
ต่าง ๆ ณ สนามบาสเกตบอล หน้า
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 

 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4(1) สรุปโครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน 
3.1.4(2) สรุปโครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
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ผลการด าเนินงาน 
            วิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบรกิารวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ พิจารณาจากผลการประเมินผลโครงการแล้ว จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม โดยแต่ละโครงการก็จะมีการ
ประเมินผลโครงการโดยการสัมภาษณ์ ติดตามผล หลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้น เพื่อน าผลการประเมิ นมาปรับปรุงแผนและ
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป ดังนี้  
กิจกรรม/โครงการ แนวทางการปรับปรุง 
1.กิจกรรมโครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน จากผลการด าเนินงานปี 2560 ท่ีผ่าน ได้ลงพื้นท่ีชุมชนเทศบาลพระอินทราชา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นท่ีบริเวนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ใช่พื้นท่ีเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ ดังน้ันในการด าเนินการของปีงบประมาณ 2561 น้ี ได้
ลงพื้นท่ีเป้าหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด คือ จังหวัดปทุมธานี ชุมชนคลองห้า 
โดยจะต้องด านินการลงพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดรายได้และมีความยั่งยืน ในปี 
2562  และควรมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมให้ดี เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานมากกว่า 1 ครั้ง และมีการน าโจทย์ปัญหาจากชุมชน
น ามาใช้เป็นโจทย์ในห้องเรียน และควรพึงระวังในการจัดกิจกรรมไม่ให้กระทบกับ
เวลาการท างานของชุมชน ซ่ึงอาจท าให้ชุมชนไม่ประทับใจและไม่อยากมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 

2.โครงการติดตามผลการพัฒนาตราสินค้า
โดยมีโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่ในตราสินค้า
และพัฒนาการตลาดและช่องทางการ
จ าหน่าย 

3.กิจกรรม  โครงการวไลยอลงกรณ์รวมใจ
น้ อ ม ร า ลึ ก พ ระ ม ห าก รุณ าธิ คุ ณ แ ด่
พระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

การจัดนิทรรศการโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้จัด
กิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน และเพื่ อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดังน้ัน เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย วิทยาลัยได้ร่วมจัด
กิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการด้วยดี ซ่ึงวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการน า
แนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมมากท่ีสุด 

4.กิจกรรม โครงการนิทรรศการสมเด็จพระ
ราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (โครงการ
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ครั้งท่ี 5) 

การจัดนิทรรศการโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้จัด
กิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน และเพื่ อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดังน้ัน เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย วิทยาลัยได้ร่วมจัด
กิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการด้วยดี ซ่ึงวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการน า
แนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมมากท่ีสุด 

5.กิจกรรม โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

การจัดนิทรรศการโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้จัด
กิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 
ท้องถิ่นและสถาบัน และเพื่ อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดังน้ัน เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย วิทยาลัยได้ร่วมจัด
กิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการด้วยดี ซ่ึงวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการน า
แนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมมากท่ีสุด  

เอกสารหลักฐาน 
3.1.5(1) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัย  
3.1.5(2) รายงานประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงาน 
                วิทยาลัยนวัตกรรมมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.6(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2861/2560 เรื่อง ให้อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติราชการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ชุมชนมีความร่วมมือและสนใจใฝ่ในการท ากิจกรรมบริการวิชาการ ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรลงชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ควรท าโครงการต่อเนื่องและเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าตาม

ความต้องการของชุมชน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 081-739-3855 
E-mail :  E-mail : tong_top3135@hotmail.com            

            nuntigan_pae@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 

 ข้อ 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมฯได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่ละหลักสูตรได้ส่งตัวแทนอาจารย์ในแต่
ละหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อด าเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสนอการแต่งตั้งพิจารณาคณะกรรมการไปยังคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยล าดับ และได้มีการจัดแผนการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2560 และได้ผ่านการอนุมัติแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2560 จากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เร่ือง นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 
4.1.1(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
4.1.1 (3) แผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยฯได้มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ของ
วิ ท ย าลั ย ฯ  ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  2561  ก ารจั ด ต าม แผ น ได้ บ รรจุ โค รงก ารต่ า งๆ ต าม กล ยุ ท ธ์ ดั งนี้ 
กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

mailto:tong_top3135@hotmail.com
mailto:nuntigan_pae@hotmail.com
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กิจกรรม 1 โครงการสัมนาเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครูและพิธี บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา
วิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการ 

กิจกรรม 2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 2560 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันส าคัญต่างๆ 
- โครงการจัดนิทรรศการฌลิมพระเกียรติ อาทิเช่น โครงการวไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมล าลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ , พิธีถวายพระ
พรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 
5-8 พ.ค. 2561 

เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เร่ือง นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560  
4.1.2(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
4.1.2(3) แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2 (5) แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ข้อ 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
         วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของวิทยาลยัฯ และได้จดัท ารายงานผลการด าเนนิงานตามแผนดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นตามที่ก าหนดไว้ในแผนและในปฏิทนิการด าเนนิงานของฝา่ยกิจการนักศึกษา และมี
การแจ้งให้นักศึกษาที่สนใจและมีความสามารถทางการแสดงร าไทยให้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมศิลปวฒัธรรม 
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนนอกแผนงาน ได้จัดให้มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนระยะเวลา
ที่ได้ก าหนดไว้ให้ตรงไปตามที่ก าหนด 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3 (2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
4.1.3 (3) ปฏิทินการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการก าหนดตัวบ่งชี้และติดตามการ
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ด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบโดยมกีารส ารวจความพงึพอใจของทุกโครงการ รวมทั้งได้น าข้อเสนอแนะต่างๆในแต่งละ
โครงการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในการด าเนินการครั้งต่อไป รวมถึงน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการตามรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการสัมนาเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครูและพิธี บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา
วิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และมีผลประเมินดังนี้                    

1. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/อบรม เฉลี่ยเท่ากับ 4  ระดับ   ดี                                 
2. การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยเท่ากับ    4  ระดับ ดี โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ  4  ระดับ ดี 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต สิงหาคม 2560 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันส าคัญต่างๆ 
- ประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ 
ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านท าบุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจ านวน 
30 คน คือเป็นร้อยละ 100 

2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 คน คือเป็นร้อยละ 
100  

3. นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 

4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 
5-8 พ.ค. 2561 เข้าร่วมโครงการจ านวน 15 คน คือเป็นร้อยละ 100  

เอกสารหลักฐาน 
4.1.4(1) สรุปโครงการ 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
         ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละคร้ัง วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนนิกิจกรรมซึ่ง
ผลการด าเนนิงาน บรรลุเป้าหมาย ทั้งจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย มี
มากข้ึน และการน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทัง้ทางวทิยาลัยฯ ไดน้ าผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการแต่ละกิจกรรมให้ทราบเพื่อร่วมหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา ในการจัดกิจกรรม คร้ังต่อไป  
       ผลของการประเมินโครงการจากโครงการ โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4   ระดับ ด ี    
เอกสารหลักฐาน 
4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เร่ือง การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
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4.1.5 (2) สรุปโครงการ 

 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยได้มีการเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านโครงการ  

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560  

2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  

3. นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.6(1) สรุปโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุม 
วไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
4.1.6(2) สรุปโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 
28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
4.1.6 (3) สรุปโครงการนิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี  
วไลยอลงกรณ์ 

 ข้อ 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

-  
เอกสารหลักฐาน 
4.1.7(1) - 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจึงสามารถ
น าผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้  
       มีนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
เช่น ร าไทย เป็นต้น 

       ส่งเสริมและสนับสนนุให้นกัศึกษา มีทักษะด้านงาน
ศิลปวัฒนธรรมในแขนงตา่งๆ รวมทั้ง การวางแผนกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
         การด าเนินกิจกรรม ไม่ เป็นไปตามแผน และ
แนวทางที่ควร เนื่องจากติดขัดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่
สามารถควบคุมได้  เช่น สถานที่  สภาพอากาศ และ
งบประมาณ จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น
เท่าที่ควร 

         ก าหนดวิธีการและกระบวนการในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน และวางแผนส ารอง 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตารางกิจกรรมที่
เพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจากแผนที่ก าหนดไว้ 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบ และกลไก ในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่ อให้การด าเนินกิจกรรม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกังานอธิการบด ี

                                  ส านักมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-909-3027,  02-909-3025 
E-mail :  E-mail : personnel@vru.ac.th,  sqm@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 6  : ปีงบประมาณ 2561  (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) 
                                   เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7  : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 จากผล   
การวิเคราะห์ SWOT โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 
(5.1.1(1)) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (5.1.1(2))  นโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559 - 2561) (5.1.1(3)) แผนกลยุทธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2560 – 2563  (5.1.1(4)) เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ได้พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560 (5.1.1(5)) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5.1.1(6)) 
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลยั ในคราวการประชุม
บุคลากรครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง Lecture 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  (5.1.1(7))  และได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1.1(8))   
เอกสารหลักฐาน 
5.1.1 (1) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 
5.1.1 (2) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
5.1.1 (3) นโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559 - 2561) 
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5.1.1 (4) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2560 – 2563   
5.1.1 (5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560 
5.1.1 (6) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
5.1.1 (7) รายงานการประชุมบุคลากรคร้ังที่ 1/2560 
5.1.1 (8) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 1/2560 

 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ (5.1.2(1)) ท าหน้าที่ใน         
การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท างบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
พร้อมทั้งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ซึ่งวิทยาลัยได้รับ    
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยได้มีจัด
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อคราวการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง Lecture 1 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณด้วย มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 ลงสู่หลักสูตร และส่วนที่ 2 จัดสรรอยู่ที่ส่วนกลางส านักงานวิทยาลัย โดยให้แต่ละหลักสูตร
จัดท าแผนปฏิบัติการหลักสูตร ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณให้เพียงพอตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณส่วนกลางของวิทยาลัยก็จะมีการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สามารถ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อวิทยาลัยจะได้น าข้อมูลมาจัดท าแผน       
กลยุทธ์ทางการเงิน (5.1.2(2) - 5.1.2(3)) ที่ระบุงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีตามพันธกิจของ
วิทยาลัยอย่างเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารวิทยาลัย 
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  (5.1.1(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.2 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  
5.1.2 (2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560  
5.1.2 (3) รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง Lecture 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5.1.2 (4) รายงานการประชุมผู้บริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี 
            วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ผลการด าเนินงาน 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ (5.1.3(1)) ประกอบด้วยรองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย โดยมีการประชุมคร้ังที่ 1/2560 
(5.1.3(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
5.1.3 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 

 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน อย่างชัดเจน 
ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามค าสั่งที่ 
130/2560 (5.1.4(1)) ประกอบด้วย รองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ท าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้มี
ความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย (5.1.4(2) - 5.1.4(3)) รวมถึงมีการติดตามผล     
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (5.1.4    
(4) - (5.1.4(5)) ท าให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าผลการปฏิบัติงาน
มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะบริหารงานต่อไป 

2. หลักประสิทธิภาพ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดนโยบายต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจโดย
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561  (5.1.4(6)) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากร (5.1.4(7)) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (5.1.4(8)) เพื่อให้การด าเนินการ
ขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านระยะเวลา 
และได้มีการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในงานกิจการนักศึกษา งานพัสดุ  งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ 
และงานวิชาการ โดยไม่หยุดพักกลางวัน และเปิดบริการทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3. หลักการตอบสนอง การบริหารงานหรือการให้บริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 (5.1.4 (9)) สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ของวิทยาลัยเพื่อเสนอข้อคิดเห็นแก่
คณบดีวิทยาลัย (5.1.4(10))  เพื่อให้รองคณบดีในฝ่ายต่างๆ สามารถตัดสินใจในส่วนหน้าที่รับผิดชอบ ได้  เพื่อ
ประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการด าเนินงานวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อ
แบ่งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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ประจ าปีการศึกษา 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ (5.1.4(11))  ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนใน
การด าเนินการได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายได้  รวมถึงการจัดอาคาร
สถานที่ในการท างาน การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย (5.1.4(12)) และทางวิทยาลัยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นส าคัญ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5.1.4(13)) บริหารงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 – 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถประเมินผลการบริหารตามความ
รับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และการประเมินผลในด้าน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5. หลักความโปร่งใส กระบวนการท างานของผู้บริหารมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และก าหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ บุคลากร นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงบประมาณ และด้านอ่ืนๆ แต่งตั้งบุคคลจากภายนอกหน่วยงานท าหน้าที่
ในการตรวจสอบการบริหารงาน  มีการเปิดเผยประวัติ  แผนการด าเนินงาน และผลการประเมินการบริหารงานของ
คณบดีต่อสาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ http://cim.vru.ac.th/  
(5.1.4(14)) รวมถึงมีการรายงานรายรับและรายจ่าย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 5.1.4(15)) ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนที่
ก าหนด  
6. หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วม เช่น แต่งตั้งประธานนักศึกษาและ
คณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ  (5.1.4(16))  โครงการบริการวิชาการ มีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  (5.1.4(17)) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (5.1.4(18)) การประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการจากภายนอก (5.1.4(19)) 
และการท า MOU กับหน่วยงานภายนอก (5.1.4(20))  

7. หลักการกระจายอ านาจ คณบดีได้มอบอ านาจการตัดสินใจในส่วนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้กับรองคณบดี (5.1.4(21)) 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร (5.1.4(22))  คณะกรรมการอ านวยการโครงการต่าง ๆ ที่ให้บุคคลภายนอกหรือ    
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาให้ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึง
พอใจของทุกภาคส่วน 

8. หลักนิติธรรม การบริหารงานโดยใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (5.1.4(23)) ในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กร 
ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารบุคคลโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม (5.1.4(24)) 

9. หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขการตกลง
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ต่าง ๆ (5.1.4(25)) - (5.1.4(26)) ใช้กับบุคลากรทุกคน ทุกระดับด้วยความเสมอภาค ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริม 
สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ (5.1.4(27)) ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่า
เทียมกัน จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์กร 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการด าเนินการจัดประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยมีการบรรจุวาระใน
วาระการประชุมเชิงนโยบาย วาระเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง การพิจารณาข้อความ
เห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งและใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก (5.1.4(28)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.4 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามค าสั่งที่ 130/2560  
5.1.4 (2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1.4 (3) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.4 (4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 
5.1.4 (5) รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 
5.1.4 (6) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.4 (7) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
5.1.4 (8) 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ที่ 137/2560 
            2) ค าสั่งคณะกรรมการการสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ 
151/2560  
           3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ 140/2560  
5.1.4 (9)  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 
5.1.4 (10) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5.1.4 (11) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/ 
5.1.4 (12) รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 
5.1.4 (13) ค าสั่งแต่งตั้งประธานนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ 023/2561  
5.1.4 (14) โครงการบริการวิชาการต่าง ๆ 
5.1.4 (15) แบบประเมินความพึงพอใจต่าง ๆ 
5.1.4 (16) รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
5.1.4 (17) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
5.1.4 (18) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
5.1.4 (19) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.1.4 (20) ประกาศสวัสดิการส าหรับบุคลากร 
5.1.4 (21) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2561 
5.1.4 (22) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
5.1.4 (23) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.1.4 (24) ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

http://cim.vru.ac.th/
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5.1.4 (25) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.1.4 (26) ประกาศสวัสดิการส าหรับบุคลากร 
5.1.4 (27) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2560 
5.1.4 (28) รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรี ยนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560  31 กรกฎาคม 2561) 
ผลการด าเนินงาน 
                                    วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสาร
หมายเลข5.1.5(1)) ท าหน้าที่ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  โดยมีการประชุม  (เอกสาร
หมายเลข 5.1.5(2)) ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ไว้ 2 
ประเด็น ได้แก่ 
- ด้านการผลิตบัณฑิต ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการวางแผนพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับ
การสร้างความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งบุคลิกภาพของผู้สอนก็คือส่วนส าคัญเนื่องจากเป็นต้นแบบให้แก่
นักศึกษา ซึ่งการแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  น้ าเสียงและการพูด  ความเชื่อมั่นในตนเอง  การใช้จิตวิทยาในการพูดกับ
ผู้เรียน และความกระตือรือร้นที่อยากจะสอนนั้นก็ล้วนมีผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งสิ้น ดังนั้น  การพัฒนา
บุคลิกภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีจึงถือว่าเป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ของวิทยาลัย  ซึ่ง อาจารย์เกียรติสุดา  กลิ่นจันทร์ และอาจารย์ภัท
ราพร  ทิพย์มงคล คือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเนื่องจากได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
เร่ืองดังกล่าวจากทั้งองค์กรภายในและภายนอกอยู่บ่อยครั้ง โดยแบ่งการด าเนินงานได้ดังนี้  1 มอบหมายให้ อาจารย์
เกียรติสุดา  กลิ่นจันทร์ และอาจารย์ภัทราพร  ทิพย์มงคล ด าเนินการจัดการรวมรวบเป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ (เอกสารหมายเลข 5.1.5(3))     2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.5(4))     3 เข้าร่วมและเผยแพร่ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2))     4 เผยแพร่ความรู้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข 
5.1.5(5)) ซึ่งหน่วยงานภายนอกได้มีการน าไปใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นรูปธรรม (เอกสารหมายเลข 5.1.5(6)) 
  นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวที่ได้ด าเนินการในข้างต้นแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้ออ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอยู่เสมอ (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2)) 
-ด้านการวิจัย  ตามที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการให้ความส าคัญกับการการท างานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น จึงถือว่าเป็น
ประเด็นส าคัญประการหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานด้านการวิจัยที่สร้างสรรค์ของวิทยาลัย  ซึ่ง  
อาจารย์ ดร. ศศิธร  หาสิน   คือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท างานวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่น โดยมี
ประสบการณ์งานด้านวิจัยด้านนี้มากแล้วไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ในการนี้ วิทยาลัยจึงได้แบ่งการด าเนินงานด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยไว้ดังนี้    1 มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ศศิธร  หาสิน   ด าเนินการจัดการรวมรวบเป็นองค์
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ความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ ( เอกสารหมายเลข 5.1.5(7))   2 จัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1.5(4))  3 เข้าร่วมและเผยแพร่ร่วมกับ
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2))  4 เผยแพร่ความรู้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 5.1.5(5)) และเอกสารหมายเลข 5.1.5(8))  ซึ่งหน่วยงานภายนอกได้มีการน าไปใช้เป็น มี
ฐานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการท างานวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯได้
เรียนรู้หรือใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยได้ง่ายขึ้น  รวมถึงการสร้างความเข้าใจและการให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการแสวงหาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางด้านวิจัยมากขึ้น เช่น การสร้างแบบส ารวจ การ
ก าหนดประเด็นการหาค าตอบ การก าหนดขอบเขตการท างาน เป็นต้น  (เอกสารหมายเลข 5.1.5(6)) และ เอกสาร
หมายเลข 5.1.5(9)) 
  นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวที่ได้ด าเนินการในข้างต้นแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้ออ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอยู่เสมอ (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ 
143/2560  
5.1.5 (2) ภาพประกอบการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  
5.1.5 (3) องค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน         
5.1.5 (4) โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยและด้านวิชาการ         
5.1.5 (5) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานภายนอก         
5.1.5 (6) หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้ านการวิจัยของ
หน่วยงานภายนอก         
5.1.5 (7) องค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย      
5.1.5 (8) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานภายนอก         
5.1.5 (9) หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของหน่วยงานภายนอก         

 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1.6(1)) เพื่อท าหน้าที่ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1.6(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่ 172/2560   
5.1.6 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี
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งบประมาณ 2561 คร้ังที่ 1/2560  
 

 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 (5.1.7(1)) และด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการน าข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 มาพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 5.1.7(2)) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560  (5.1.7(3)) และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1.7(4))   มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยในปทีี่ผ่านมา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย  (5.1.7(6) -5.1.7(7)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7 (1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 
5.1.7 (2) แผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
5.1.7 (3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2559 
5.1.7 (4) ค าสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมกรด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1.7 (5) ค าสั่งที่ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1.7 (6) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
5.1.7 (7) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 1-4 และ 6-7 ข้อ 4.50 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.ฉัตรชัย  กองกุล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคณุภาพการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :   02-909-3025 

E-mail :  E-mail :  sqm@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
                 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1.7(1)) และด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน               
งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1 (1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 
5.2.1 (2) แผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1 (3) ค าส่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
                 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 5.2.2(1)) มีการติดตามการรายงาน
ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560และภาคเรียนที่ 
2/2560 โดยการท าบันทึกแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560และภาคเรียนที่ 
2/2560 ต่อผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  (เอกสารหมายเลข 5.2.2(2)-5.2.2(3) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2 (1) ค าสั่งที่ แต่งตั้งคณะกรรมกรด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
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5.2.2 (2) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.2 (3) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2560 
5.2.2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่  1/2561 

 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
                 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2561 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3 (1)) โดยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
และส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3 (1) แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.2.3 (2) สรุปโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
                  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2560 โดยท าบันทึกข้อความให้ทางหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทั้งภาคเรียนที่ 
1/2560 และภาคเรียนที่ 2 /2560  เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.2.4 (1))      
-5.2.4(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.4 (1) บันทึกข้อความ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และภาคเรียนที่ 2 
/2560    
5.2.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2/2561  ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ต่อผู้บริหารสูงสุด ทั้งระดับหลักสูตรและวิทยาลัย 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559         
มาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้โดยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 5.2.5 (1)) และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2559 และน าสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และได้รายงานการประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานป ระกัน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 ต่อคณะกรรมการสูงสุดของวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 5.2.5 (2) - 5.2.5 (5) 
เอกสารหลักฐาน 
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5.2.5 (1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2559 
5.2.5 (2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
5.2.5 (3) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
5.2.5 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่  2/2561 

 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
                  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตร จากการติดตามการ
ด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร ประจ าปกีารศึกษา 2560  นั้น ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในรอบประจ าปีการศึกษา 2560 เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.6 (1) สรุปรายงานประตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-    
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนินงานของวิทยาลยันวัตกรรมการจดัการ เมื่อประเมนิโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปี
การศึกษา 2560 ผลการประเมินคณุภพการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับวิทยาลัย 
  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

27.64 
= 2.76 คะแนน 

ไม่บรรล ุ
 2.76  คะแนน 

10 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
30 

 

16 X100 = 50 % 
บรรล ุ

5.00 คะแนน 
32 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

 

1 X100 = 3.13 % 
 

ไม่บรรล ุ 0.26 คะแนน 
32 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
≥10 

 
........... 

X100 = 

วิทย์ 
-82.08 % 

สังคม 
-70.15% 

 
 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 
........... 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.84 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (1-6) 
 

บรรล ุ
 

5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์

สังคมฯ 
22,550  
วิทย์ฯ 
54,140 
วิทย์ฯ
สุขภาพ 
45,100 

 
........... 

 

วิทย์ 
206,525 บาท/

คน 
สังคม  

45,754 บาท/คน 

 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

 
 
 

5.00 คะแนน 

    ........... 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์สุขภาพ
27.60% 

........... 

X 100 = 

วิทย์ 
143.33 % 
สังคม 
22.31 % 

 
 

บรรล ุ

 
 

5.00 คะแนน 
........... 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.65 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1-6) 

 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 

 
 

7 ข้อ  

 
 

7 ข้อ (1-4 และ 6-7) 

 
 

บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 
6 ข้อ 

 
5 ข้อ (1-6) 

 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.42 5.00 2.76 3.84 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 3.82 4.83 3.88 4.39  

ผลการประเมิน  ดี ดีมาก ดี  ระดับคุณภาพดี 
 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 

 


