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คานา
รายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report) ของวิทยาลัยนวัต กรรมการจัดการ ฉบับนี้
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การศึกษาตามกรอบคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558 ระดับอุดมศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2530 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการ ร่วมมือเอื้ออานวยความ
สะดวกจนเกิดประสิทธิผลดังกล่าว
วิทยาลั ย นวัตกรรมการจัดการ จะน าผลที่ได้จากการประเมินตนเองฉบั บนี้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ไปพัฒ นาการดาเนิน งาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒ นาจุดที่ควรปรับปรุง อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการจัดการศึกษาที่มีการ
พัฒ นาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พัฒ นาคุณภาพการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป
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รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
6. จานวนนักศึกษา
7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
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 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ที่ตั้ง สานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประเภท กลุ่ม ข เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลั ยนวัต กรรมการจัดการ ตั้ งอยู่ที่ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ชั้ น 4
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
วิทยาลั ยนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2552 บริหารงาน
ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นหน่วยงานในกากับมี
สถานะเทียบเท่าคณะ
ต่อมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติให้วิทยาลัยนวัตกรรม
การจั ด การ มี ฐานะเที ย บเท่ า คณะตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเป็ น ส่ ว นงานภายใน
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
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ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.2 ที่ตั้ง
สานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชัน้ 4 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์เลขที่ 1 หมู่
20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
1.3 ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจั ดการ จั ดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2552 บริหารงาน
ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นหน่วยงานในกากับมี
สถานะเทียบเท่าคณะ
ต่อมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติให้ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจั ด การ มี ฐ านะเที ย บเท่ าคณะตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเป็ น ส่ ว นงานภายใน
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
2.2 ปณิธาน
เป็นผู้นาสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2.3 เป้าหมาย
1. สร้างวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในสังคมวิชาการและองค์การการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมี
มาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒ นางานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับ ชุมชน ประชาคม ทั้ งในท้ องถิ่น ใน
ประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง
4. ให้บริการทางวิชาการ คาปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแก่ชุ มชน ประชาคม ทั้ง
ในท้องถิ่น ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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5. สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
6. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมไทยและสังคมโลก
7. ส่งเสริม พัฒ นา และประยุกต์แนวพระราชดาริมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สร้างผลงานวิจัย
รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชน ประชาคม ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและองค์การ
การบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9. มีการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบ าล ส่ งเสริม การมี ส่ว นร่วม และให้ ความสาคัญ ในการพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง
2.4 นโยบาย
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประกาศนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ คณะ
วิทยาลัย สาขาวิชา สานัก สถาบัน ได้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ดาเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพ
ของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ
2. จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพื่อการดาเนินการประเมินคุณภาพของงานในแต่ละด้านให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานสากล
3. ให้มีการดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการของทุกหน่วยงาน ภายใต้กรอบ
และมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยนาไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. ให้ ส านั กมาตรฐานและจั ด การคุณ ภาพเป็ น หน่ ว ยงานที่ ดู แล พั ฒ นาระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินงานภายในของมหาวิทยาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มีการนาระบบ
การประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดกลไกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงานและให้จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
6. จั ด ท าระบบประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายในของหน่ วยงาน ให้ ส อดคล้ องกับ ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมีการดาเนินการตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ประสานงานกับสานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ในการจัดทาแผนการประกัน
คุณภาพประจาปี ตลอดจนจัดทาระบบและกลไกเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
7. ผู้บริหาร ต้องนาข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการผู้
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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8. สนั บสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินงานกิจกรรมนั กศึกษาตามหลักการ
คุณภาพ PDCA
2.5 วัตถุประสงค์
1. ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ผลิ ต บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง ระดั บ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรทางด้านนวัตกรรมการจัดการ ที่มีลักษณะการให้บริการทางการศึกษาเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะนอกเหนือจากคณะ บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม
2. สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนและพัฒ นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
จั ด กิ จ กรรมที่ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามของสั ง คมไทยและการ สื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
4. สร้างความร่วมมือในการจัด การศึกษาในลักษณะพิเศษเพื่ อเพิ่ มพู นประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล
ตอบสนองต่อสังคมและท้องถิ่น
5. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีมาตรฐาน คล่องตัวยืดหยุ่น รวดเร็ว มีขีด
ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารจัดการงานวิชาการให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถ
ร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะกรรมการกาหนดนโยบายวิทยาลัย

คณบดีวทิ ยาลัย
สานักงานคณบดี

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ
- งานวิจยั
- งานวารสารวิชาการ
- งานบริ การวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริ หาร
- งานวิชาการ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานการเงิน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผน
- งานกิจการนักศึกษา
- งานทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการศึกษาต่ างๆ

ฝ่ ายกิจการพิเศษ

โครงการศึกษานานาชาติ
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3.2 โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการกาหนดนโยบายวิทยาลัย

คณบดีวทิ ยาลัย
หัวหน้ าสานักงานคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรองค์ กร

รองคณบดี
ฝ่ ายมาตรฐานวิชาการและศักยภาพ
นักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ ายบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประธานหลักสู ตร

4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
2. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
3. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
4. อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการกาหนดนโยบาย ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
2. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
3. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
4. นายวาทิต ตมวิโมกษ์
5. นายพรชัย หอมชื่น
6. อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร

รักษาราชการแทนคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกรจัดการ
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการและเลขานุการ
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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 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันที่สภา
ปีที่
มหาวิทยาลัย
ปรับปรุง
อนุมัติ
ล่าสุด
หลักสูตร
2554 19 ม.ค.2554

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร
20 เม.ย.
2555

บริหารธุรกิจบัณฑิต

2556

2 พ.ค. 56

26 ก.ค. 56

ศิลปศาสตรบัณฑิต

2558

5 ก.พ. 58

25 มิ.ย. 58

บริหารธุรกิจบัณฑิต

2559

7 เมษายน
2559

7กรกฎาคม
2559

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

2555

6 ก.ย. 55

15 พ.ค. 57

บริหารธุรกิจ

2559

6 ธันวาคม

5 มีนาคม
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ระดับปริญญา

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก

มหาบัณฑิต

วันที่สภา
ปีที่
มหาวิทยาลัย
ปรับปรุง
อนุมัติ
ล่าสุด
หลักสูตร
2555

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร
2556

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต

2555

6 ก.ย 55

15 พ.ค 57

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2554

19 ม.ค 54

11 พ.ค 55

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต

2553

3 ส.ค 53

9 พ.ย 54

6. จานวนนักศึกษา
ตาราง 1 จานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
คณะ
ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ทั้งหมด
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
36
36
รวม
36
36
ที่มา : สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 17
ตาราง 2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
คณะ
ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ทั้งหมด
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
113
156
88
357
รวม
113
156
88
357
ที่มา : สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 30
ตาราง 3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
คณะ
ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
46
80
28
154
รวม
46
80
28
154
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7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีบุคลากรทั้งสิ้น 41 คน จาแนกเป็นสายวิชาการจานวน 34 คน สายสนับสนุน จานวน 7 คน ซึ่งจานวนอาจารย์ทั้งหมด
จาแนกตามคุณวุฒิ นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่ อ จานวน 32 คน โดยอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 16 คน
ระดับปริญญาโท 16 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน อาจารย์ 31 คน
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

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

3

ตาแหน่งทางวิชาการ
ป.เอก อาจารย์ ผศ.
รศ.
ศ.

16

1
16

3

1

31

1

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.1 งบประมาณ
จานวนเงิน (หน่วย : บาท)
a.งบประมาณ
5,198,100
b. งบประมาณแผ่นดิน
2,974,300
c. งบประมาณรายได้
8,172,400
d. รวม
1.2 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

9.เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
1.3 เอกลักษณ์ เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 อัตลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดหาอาจารย์ตา่ งชาติมาสอนในหลักสูตร
นานาชาติ ให้มากขึ้น
2.ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางการบินทีท่ าให้เกิด
ประสบการณ์ตรง
3.ควรพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.วิทยาลัยควรหาแหล่งทุนภายนอก ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5.ควรมีการบูรณาการงานวิจัยกับโครงการบริการ
วิชาการให้กับชุมชน
6.ทาโครงการบริการวิชาการให้ตรงกับศักยภาพ
และจุดเด่นของวิทยาลัย

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้ศักยภาพอาจารย์ชาวต่างชาติ
ที่ตรงกับศาสตร์ของวิทยาลัย จากศูนย์ภาษา
- คก.ครุภัณ ฑ์ ป ระกอบห้ องปฏิบั ติการด้ านการบิ น cargo
service management
- คก.ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพ (Productive
Learning) 9 หลักสูตร
- คก.จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก
- คก.พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ทักษะด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริสาหรับการ
เรียนรู้สู่Thailand 4.0
- คก.พัฒนาตราสินค้าชุมชน
- คก.บริการวิชาการด้านการจัดกรธุรกิจในประเทศไทย
7.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากตัวบุคคลและจัดเก็บอย่าง - คก.การสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการ
เป็นระบบ เพื่อนาไปเผยแพร่
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
การศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
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)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด จานวน 10 หลักสูตร และได้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
ชื่อหลักสูตร
หมายเหตุ
องค์ประกอบ
ผลรวมของค่าคะแนน
ที่ 1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผ่าน
2.19
อุตสาหกรรมการบิน
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผ่าน
2.93
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผ่าน
2.24
การบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผ่าน
2.79
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
5) หลั ก สู ต รรั ฐ ป ระศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ผ่าน
2.83
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผ่าน
2.92
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ผ่าน
2.48
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
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8) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผ่าน

2.83

9) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ
10) หลั ก สู ต รป รั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผ่าน

3.11

ผ่าน

3.29

คะแนนที่ได้
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 3.51

27.61 ค่าเฉลี่ย

27.61
10
คะแนน 2.76

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

2.76 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
1.1(1)

ชื่อเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ลลิดา แก้วฉาย
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 02-909-3027
E-mail :
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัด การ มีจานวนอาจารย์ ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 32 คน มี
คณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

32

2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

16

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
16
32

x 100 = ร้อยละ50

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
50

x 5 = 5 (6.25) คะแนน

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 02-909-3027
E-mail :
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 32 คน มี
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

32

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

31

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

1

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
1
32

x 100 = ร้อยละ3.13

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
3.13

x 5 = 0.26 คะแนน

60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 52.15
ร้อยละ 3.13

คะแนนที่ได้
0.26 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3 (1)
รายชื่ อ คณาจารย์ ที่ ปฏิ บั ติ งานประจ าปี การศึ กษา 2560 (ระยะเวลาตั้ งแต่ 1 สิ งหาคม 2560 – 31
กรกฎาคม 2561)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ลลิดา แก้วฉาย
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
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)

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1.จานวนนักศึกษาทั้งหมด
2.จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
3.จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
5.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

7.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

จานวน
357
กลุ่มวิทย์
21.50
กลุ่มสังคม
194.01

32
กลุ่มวิทย์
20
กลุ่มสังคม
25
กลุ่มวิทย์
3.58
กลุ่มสังคม
7.46
กลุ่มวิทย์
-82.08
กลุ่มสังคม
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-70.15

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มวิทย์)
21.5
= 3.58
6
3.58-20
20

x 100 = ร้อยละ -82.08

2.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มสังคม)
194.01
= 7.46
26
7.46-25
25

x 100 = ร้อยละ -70.15

2.นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็น 5
คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0
คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
5 -

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
ร้อยละ ≥10

กลุ่มวิทย์ – 82.08
กลุ่มสังคม - 70.15

= ........... คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4 (1)
ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ :
E-mail :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : ransaya@hotmail.com,
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมมีระบบและกลไกในการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
วิทยาลัย โดยมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิด ภาคเรียน 1/2560 2/2560 ทางวิทยาลัยจึงให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ดาเนินงานตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกสาขาวิชาเพื่อดูแลให้การปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาแต่ละชั้นปี จัดทาแบบบันทึกการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้ นปีของ
ทุกหลักสูตร
มีการนาผลสรุปการดาเนินงานจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ การแนะแนวการเตรียม พร้อม
ก่อนเข้าเรียน และแนะแนวการใช้ชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
การแนะแนวด้านวิชาการ
ในภาคการศึกษา 2560 ผลสรุปการดาเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ ทางวิทยาลัยได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นในปี การศึกษาที่
ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่พบบ่อยคือการจองรายวิชา ลงทะเบียน จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ตรงตาม
กาหนดการของทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติจะมีปญ
ั หาในการจองรายวิชา เนื่องจากระบบการจองไม่
รองรับ ภาษาอังกฤษ จึ งท าให้ นั กศึกษาไม่ สามารถจองได้ โดยเฉพาะนั กศึกษาชั้น ปี ที่ 1 ของทุ กหลั กสู ตรในสังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการนัดประชุมนักศึกษารวมถึงการพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจงข้อมูลทางวิชาการของ
นักศึกษาในการเรียนของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งชี้แจงและแนะนาผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
การแนะแนวการใช้ชีวิต
แนะแนวการใช้ชีวิตและการให้คาปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ การแก้ไขปัญหา
บางปัญหาอาจจะไม่สามารถจัดการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพหรือทันต่อระยะเวลาที่กาหนดได้เนื่องจากภาระงานด้าน
อื่นๆ เช่น ปัญหานักศึกษาจีนเช่าหอพักภายนอก การย้ายหอพักของนักศึกษาจีน ปัญหานักศึกษาตั้งครรภ์ระหว่าง
ศึกษา ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน ปัญหาเรื่องนักศึกษาจีนประสบอุบัติเหตุ
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการนาผลประเมินการให้บริการ ด้านต่างๆมาหารือและวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการการให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการ
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จัดการดังนี้
การแก้ปัญหาที่พบจากการแนะแนวด้านวิชาการ
สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ที่ ป รึกษามี ไลน์ กลุ่ม และเข้ากลุ่ ม ไลน์ ของนั กศึกษาในที่ ป รึกษา ให้ ที่ ป รึกษาเข้าพบ
นักศึกษาทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. หรือตามวาระที่เหมาะสม ทุกครั้งที่มีการให้คาปรึกษาต้องบันทึกข้อมูล
การพบนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน หากที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตารางที่จัดเตรีย มให้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
เช็ ค รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า พบ การเน้ น ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาศึ ก ษาคู่ มื อ การให้ ค าปรึก ษาในกรณี ปั ญ หาเรื่อ งการ
ลงทะเบียน เพิ่ม ถอนรายวิชา ใบคาร้องต่างๆ และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มีการให้ข้อมูลไว้ ใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และวิท ยาลัย ช่องทางสื่อสารเฟสบุ๊ค และการแจ้งเตือนอาจารย์ที่ป รึกษาผ่านไลน์ กลุ่ม
อาจารย์
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการวางแผนและมี คู่มือการดาเนินการคือ จานวนนั กศึกษาที่ มีปัญ หาลดลงมากกว่าครึ่งของ
จานวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การจองรายวิชา การลงทะเบียน
การแก้ปัญหาการใช้ชีวิต
กรณีนักศึกษาจีนย้ายหอพัก ทางกิจการนักศึกษาวิทยาลัยได้ช่วยอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหานี้ โดย
การประสานงาน เรื่องเอกสาร ตรวจดูเอกสารสัญญาเช่า ในส่วนของนักศึกษาจีนประสบอุบัติเหตุ ทางวิทยาลัยได้
ประสานงานในการนานักศึกษาเข้าโรงพยาบาล ติดต่อผู้ปกครอง รวมทั้งดาเนินการตรวจเรื่องความคุ้มครองทางด้าน
ประกันภัยต่างๆ ซึ่งการดาเนินการแก้ไขปัญหาสาหรับนักศึกษาสัญชาติจีนนั้นจะได้รับ ความร่วมมือจาก อาจารย์
สั ญ ชาติ จี น ในสั งกั ด วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การในการรับ ผิ ด ชอบดู แ ล นั กศึ กษากลุ่ ม นี้ โดยเฉพาะการจั ด ก าร
กระบวนการของการสนับสนุนแนะแนวการใช้ชีวิตดังนี้
นักศึกษาไทย
นักศึกษาจีน
อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาจีน

สนับสนุนการให้บริการแนะแนวการ สนับสนุนการให้บริการแนะแนวการใช้ชีวิต เช่น คาแนะนาเรื่องการหา
ใช้ ชีวิต เช่น ให้คาแนะนา เรื่องความ หอพัก สาหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้รถส่วนตัว การช่วย เหลือเหตุการณ์
ไม่เข้าใจ ระหว่าง ผูป้ กครอง และ
ต่างๆ เช่น คาแนะนาและ การแจ้งความ เรื่องรถจักรยานยนต์หาย
นักศึกษา ปัญหาความไม่เข้าใจกัน
ของนักศึกษาและเพื่อนร่วมชัน้
สนับสนุนการให้บริการแนะแนวเรื่องเอกสารการเข้าพานักในประเทศ
เช่น การต่อวีซ่า
กรณีปัญหานักศึกษาตั้งครรภ์ระหว่างเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างราบรื่นทาง
วิทยาลัยได้มีการพูดคุยกับทางอาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษาถึงสถานการณ์การตัง้ ครรภ์ของนักศึกษา ความเสี่ยงต่างๆ
และข้อยกเว้นสาหรับนักศึกษาตั้งครรภ์ และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สงั กัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในการ
รับผิดชอบดูแลนักศึกษากลุ่มนี้โดยเฉพาะการจัดการกระบวนการของการสนับสนุนแนะแนวการใช้ชีวิต
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 17

เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา
2560
1.5.1(2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560
1.5.1(3) ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560
1.5.1(4) เอกสารเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา 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
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการประชุมเพื่อวางแผนการให้บริการข้อมูลหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา แจ้งช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ต่อ นั กศึกษา อาทิ เช่น ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษากลุ่มพิเศษงานพิเศษ การรับสมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความ เป็นต้น โดยวิทยาลัยจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
- จดหมาย หรือ โทรศัพท์ สาหรับการติดต่อและประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น ผูป้ กครอง
- จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-Mail) โทรศัพท์ Line สาหรับคณะกรรมการนักศึกษาของวิทยาลัย
- Facebook และ เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/ สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการบันทึกแจ้งอาจารย์ทปี่ รึกษาให้แจ้งนักศึกษาติดตามเฟสบุค๊ ของวิทยาลัย
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
เพื่อติดตามในเรื่องของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา การให้บริการข้อมูลด้านอาชีพแก่ศิษย์เก่า รวมถึงส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลทางด้านสายอาชีพ และ
คาแนะนาต่างๆ โดยการจัดทาเว็บไซต์ศิษย์เก่า cim alumni
เอกสารหลักฐาน
1.5.2 (1) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/
1.5.2 (2) เฟสบุ๊คของวิทยาลัย https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
1.5.2 (3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประกาศทางราชการ ตามจุดต่างๆ
1.5.2 (4) ฐานข้อมูลศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.5.2 (5) บันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ทปี่ รึกษาให้นักศึกษาติดตามเฟชบุ๊ควิทยาลัย เพื่อติดตามเรื่องแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา
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ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิท ยาลั ยนวัตกรรมการจัดการและหลักสูต รมีการประชุมวางแผนร่วมกัน ในการจัด
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
การบิ น (นานาชาติ ) วัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้ องประชุม Lecture 1 ชั้ น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
การจัดอบรมวิธีการเตรียมตัวเข้ารับสมัครงาน การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน ร่วมกับรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 1/2560
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ประจาปีการศึกษา 1/2560
โครงการปั จ ฉิ ม นิ เทศของนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การบิ น
(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
การบิ น (นานาชาติ ) วัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้ องประชุม Lecture 1 ชั้ น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
1.5.3.(3) โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ประจาปีการศึกษา 1/2560
1.5.3 (4) โครงการปั จ ฉิ ม นิ เทศของนั ก ศึก ษา หลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ รกิ จ การบิ น
(นานาชาติ) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้ประชุมเพื่อวางแผนและปรับปรุงการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการข้อมูล โดย
การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการประเมินโดยแบบสอบถาม ความพึงพอใจ การให้การปรึกษาและ
บริการด้านจัดทาข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา
ทั้งนี้แต่ละโครงการมีการใช้แบบประเมินในการประเมินโครงการ แต่แบบสอบถามนั้นไม่ได้เป็นชุดคาถามแบบ
เดี ย วเดี ย ว เกณฑ์ การวั ด ประเมิ น ปรับ ตามบริบ ทของแต่ ล ะโครงการ ท าให้ การเมิ น กิจ กรรมโครงการโดยรวมให้
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ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ไม่ได้มีการแยกให้ชัดเจนว่าคาถามข้อไหนวัดด้านใด หากสรุปและประเมินผลออกมา สามารถ
สรุป ออกมาในภาพ รวมของความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงโดยรวมได้ แต่ในส่ วนของด้านอื่น ๆ เช่น แต่ละด้ านที่ถูก
ประเมินด้วยรูปแบบคาถามที่ต่างออกไปอาจจะทา ให้ผลที่ได้นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะความไม่เที่ยงของข้ อชุด
คาถาม
ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินการให้บริการแบบเดียวกันทุกกิจกรรม โดยมีการแบ่ง ด้าน 3
ด้าน อย่างชัดเจน คือ ความรู้ ความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ และการนาไปใช้ประโยชน์ และคาถาม ที่ใช้วัดใน
แต่ละด้านควรเป็นแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐาน
เอกสารหลักฐาน
1.5.4 (1) สรุปผลประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการด้านการให้คาปรึกษาข้อมูลข่าวสารและด้านการจัด
กิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้นาผลประเมินความพึงพอใจระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจาปีการศึกษา 2560
จากผลการประเมิน วิท ยาลัยควรปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับกลุ่ม ศิษ ย์เก่าให้ มีประมิท ธิภาพมากขึ้น
เนื้ อหาของข่าวสารและความน่ าสนใจของข้อมูลที่ เสนอผ่ านช่องทาง facebook และได้ สรุปแนวทางการพั ฒ นา
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยการให้บริการเว็บไซต์สาหรับศิษย์เก่า
เพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูล ที่ศิษย์เก่าสามารถจัดการและปรับข้อมูลส่วนตัวได้เอง มีพื้นที่การแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
การรับสมัครงาน ความรู้ และศิษย์เก่าสามารถเขียนบทความหรือคาแนะนาด้านสายอาชีพแบ่งปันให้กับรุ่นน้องได้
หรือระหว่างกลุ่มศิษย์การจัดการ Content ของ facebook cim ที่น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ข่าวเกี่ยวสายอาชีพ
การเปิดรับสมัครงาน รวมถึงวิธีการพัฒนาทักษะต่างๆที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์
เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา
2560
ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้เรื่องการจัดทาเว็บไซต์ศิษย์เก่าเพื่อเป็นทางการในการให้ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงผู้เข้าชมเว็บได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยัง
ง่ายต่อการอ่านและค้นหาข่าวหรือข้อมูลต่างๆ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์จะถูกแชร์ให้ไป
ปรากฏในเฟสบุ๊คของวิทยาลัยด้วยเช่นกัน
ซึ่งการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเป็นโครงการที่ ดาเนินการไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 กัน ยายน
2559 มีการรวบรวมจัดทาเป็นทาเนียบศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การใช้งานจะต้องมีการสมัครขอเป็นสมาชิกเพื่อ
ขอรับรหัสผ่าน ซึ่งข้อมูลจะถูกกรอกและสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลดาเนินการบรรลุไปแล้วแต่การพัฒนาระบบและการจัดการระบบยังคงต้องทาอย่างต่อเนื่อง จากการ
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ประเมินของรอบที่ผ่านมานักศึกษาและศิษย์เก่าให้ข้อแนะนาเรื่องเนื้อหาที่เผยแพร่ยังขาดความน่าสนใจ และประโยชน์
ที่จะนาไปใช้สาหรับศิษย์เก่ายังไม่เป็นที่พอใจและต้องปรับปรุง
ในภาคการศึกษา 2560 จึงมีการปรับปรุงการวางเนื้อหาที่จะ เผยแพร่ โดยแบ่งชนิดของเนื้อหาตามประเด็นต่างๆ
ดังนี้เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า ทั้งในเรื่อง
การศึกษาต่อ การรับสมัครงาน วิธีการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้เป็น ที่ต้องการ ข่าวสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนของนักศึกษาและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าประสงค์ และผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 3.51
เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/
1.5.6(2) เฟสบุ๊คของวิทยาลัย https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
1.5.6 (3) เฟสบุ๊คศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ :
E-mail :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-909-1428
E-mail : thiti_aor@hotmail.com
varaporn2548@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ าม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน วิทยาลัยได้มีการกาหนด
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม กาหนดผู้รับผิดชอบ และงบประมาณทีช่ ัดเจน โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกาหนดนโยบายของวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐาน
1.6.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560
1.6.1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานั กศึกษาที่ ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
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คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แห่ ง ชาติ 5 ประการ ให้ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
- โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 7 กันยายน 2560

ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- กิจกรรมพิธีอนั เชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
- งานพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ เนื่องในวันเจ้าฟ้า ประจาปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
(2) ด้านความรู้ ได้แก่
- โครงการ “พัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับ Elementary ครั้งที่ 1 17 สิงหาคม 2560 – 13
ธันวาคม 2560
- โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561
- โครงการ How to use Dictionary ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
- โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(นานาชาติ) 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
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ แปลงสาธิต
เกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
- โครงการ CIM DRINK 12 มิถุนายน 2561
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต มีนาคม 2561
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561
นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯได้มีการดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(6) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
- โครงการงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 VRU RUN 2017 วันที่ 10 กันยายน 2560
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย"เจ้าฟ้าเกมส์"
(7) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- กิจกรรม Freshy Big Cleaning Day วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ แปลงสาธิตเกษตร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(8) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
- โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ

ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒ นธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติ 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) สรุปโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 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) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวั ฒนธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติ 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
ผลการดาเนินงาน ทางวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ดังนี้
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ประจาปี การศึกษา 2560 ดาเนิน การเมื่ อ 21 สิงหาคม 2560 เพื่ อปลู กฝังการปฏิบัติ ตนใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ความรู้ด้านกฎระเบียบ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึ กษา ณ ห้ อ งราชนคริน ทร์ ชั้ น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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เอกสารหลักฐาน
1.6.3(1) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
ข้อ 4.ทุ ก กิจ กรรมที่ ด าเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องกิ จกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้วางแผนและจัดทาแบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของ ทุกกิจกรรมและนามาปรับปรุงเพื่อ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) รายงานสรุปผลการประเมินผลสาเร็จของโครงการ
ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้จัดทาแบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมและนามาปรับปรุงเพื่อดาเนินงานครั้งต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560
ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้มีการนาผลการประเมินนามาปรับปรุงเพื่อดาเนินงานครั้งต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.6(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒ นากิจกรรมนักศึกษา และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
วิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง
วิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สามารถนาผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้ดี
หรือกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและจากภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การด าเนิ น กิ จ กรรม ไม่ เป็ น ไปตามแผน และ
กาหนดวิ ธี การและกระบวนการในการปฏิ บั ติ
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แนวทางที่ควร เนื่องจากติดขัดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่ กิจ กรรมต่ า งๆ ให้ เป็ น ไปตามแบบแผน และวางแผน
สามารถควบคุ ม ได้ เช่ น สถานที่ สภาพอากาศ และ สารอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตาราง
งบประมาณ จึ งท าให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งไม่ กิจกรรมที่ เพิ่ มเข้ามาอย่ างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจาก
ราบรื่นเท่าที่ควร
แผนที่กาหนดไว้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
วิท ยาลัย มุ่ งพั ฒ นาระบบ และกลไก ในการด าเนิ น กิจกรรม รวมทั้ งวางแผนอย่ างรอบด้ าน เพื่ อให้ การดาเนิ น
กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การได้ มี แผนปฏิ บั ติ ราชการเกี่ย วกับ การบริ หารงานวิจั ย ที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้กาหนดให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลต่างๆได้หลายช่องทางเช่น เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1)) และสามารถ
ใช้บริการข้อมูลต่างๆได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยซึ่งทางวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสถาบันวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้
1. การใช้ฐานข้อมูลนักวิจัยและการดาเนินการวิจัย เช่น โครงการวิจัย, งบประมาณ, แหล่งทุน และ
ระบบฐานข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (http://researcher.vru.ac.th/) ซึ่ ง เป็ น ระบบจั ด การข้ อ มู ล
สารสนเทศ (เอกสาร 2.1.1(2)) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัย
ผ่านทางระบบออนไลน์
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจยั
2.1 ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย ผ่านระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้แก่ ระบบ MIS
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2.2 ระบบการบริหารและติ ดตามทุน วิจัย กรณี งบประมาณแผ่น ดิน ได้แก่ ระบบ National
Research Management System: NRMS) ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ยสามารถเขาถึงฐานข
อมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(3))
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
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) โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
(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.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านสร้า งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรือ ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ หรือ ศู น ย์ ใ ห้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร้ า งสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบั ติราชการเกี่ยวกับ การสนับสนุนพั น ธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการสนับสนุ นพั นธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีห้องให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ สาหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มาใช้ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข สกอ.2.1.2(1)) และ
จัดให้ใช้ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยทาเป็นประกาศใช้ห้องสมุดร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดให้อาจารย์และบุคลากรสังกัดหลักสูตรที่เป็นศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ ใช้ ห้ องปฏิบั ติ การ ของศูน ย์ วิท ยาศาตร์ ซึ่ งมี การรับ รองห้ องปฏิ บั ติ การ กรมวิท ยาศาสตร์บ ริการ มี
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ข้อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการเตรียมตัวอย่างไปจนถึง
ความชานาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร
การปฏิ บั ติ การแก้ไขและป้ องกัน สถานที่ และสภาพแวดล้ อม เครื่องมื อ รวมถึงการประมาณค่าความไม่ แน่ น อน
(เอกสาร 2.1.2(2)) และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า -ออก ภายหลัง
เวลาราชการ เป็นต้น
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดกิจกรรม โดยการทาบันทึกประชาสัมพันธ์โครงการภายในหน่วยงานเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เอกสารหมายเลข2.1.2(3)) และยังมีการบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สสส. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสระแก้ว 48 แห่ง ครอบคลุม 9
อาเภอ โดยมีอาจารย์สังกัดวิทยาลัยเข้าไปร่วมทางานอยู่เป็นจานวนมาก (เอกสารหมายเลข2.1.2(4))
เอกสารหลักฐาน
2.1.2 (1) ภาพถ่ายห้องให้คาปรึกษาด้านการวิจัย
2.1.2 (2) หน้ าเว็บ ไซต์ศูน ย์วิท ยาศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบั ติการวิจัย สังกัด ศูน ย์วิท ยาศาสตร์และเอกสารมาตรฐาน
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)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับคณะ/วิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 2.1.3(1)-2.1.3(3) ซึ่งทุกคณะ/วิทยาลัย สามารถดาเนินการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อขอทุน
สนับสนุนในการทาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยจึงได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อขอทุนสนับสนุนในการทาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าว จากการสารวจในรอบนี้มีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยปี 2561 ทุนภายใน มีทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 เรื่อง รวมเป็นเงิน 1239154.40
1. บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศป่าชุมชนด้วยเครือข่ายชุมชนและการสืบทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน) (230,134.40)
2. การวิเคราะห์และถ่ายทอดคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (579,910)
3. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คณ
ุ ค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศป่าชุมชนโนนหินผึง้ ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (235,862)
4. การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ในระบบนิเวศ ป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 193,248.00
กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 2 เรื่อง รวมเป็นเงิน 1189.611
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 28

5. รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายุภายใต้ความเป็นสากลของสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 949,611.00
6. รูปแบบการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมเสตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของจังหวัด
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 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
2561 (ฉบับแก้ไข)
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (งบประมาณปี 2560 1 สิงหาคม 59 -31 กรกฎาคม 2560)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิ ม พ์ ในวารสารระดับ ชาติ หรือนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 2.1.4(1)) ซึ่ งกาหนดให้ ทุ กคณะ/
วิท ยาลั ย ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ในหน่ วยงานเพื่ อสนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานวิ จัย หรืองาน สร้างสรรค์ จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา แทนระบบเดิมที่ให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเป็นรายคณะ/
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)-2.1.4(4)) ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยจึงได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการหรือการตีพิ ม พ์ในวารสารระดั บชาติ หรือนานาชาติ
ดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561 จานวน 6 บทความ รวมเป้นเงินทั้งสิ้น
100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20)
อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ อ.ดร.ปัจจัย อินทรน้อย.การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ
ประจาปี พ.ศ.2560 “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เกริก กรุงเทพฯ
จานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. อ.พั ช ราภรณ์ จั น ทรฆาฎ และ อ.สิ นิ ท รา สุ ขสวัส ดิ์ .องค์ป ระกอบของการท่ องเที่ ย วที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจท่องเที่ยวอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ
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ประจาปี พ.ศ.2560 “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เกริก กรุงเทพฯ
จานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และ อ.ลลิดา แก้วฉาย.การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี.วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2560)
จานวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท)
2. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง.วารสาร
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่
12 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2560)
จานวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท)
3. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน.วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2560)
จานวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท)
4. อ.ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย .ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อป้ องกันยาเสพติดของเทศบาลนครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน.วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
จานวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท)
เอกสารหลักฐาน
2.1.4 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
2.1.4 (2) บั น ทึ กข้อความประชาสั ม พั น ธ์ อาจารย์ สั ง กัด วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ เรื่อ ง การขอทุ น เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 2559
2.1.4 (3) รายนามผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี การสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ยนวัต กรรมการจัด การมี การจัดโครงการผลิ ตบทความเพื่ อให้ ได้รับ การอ้างอิงในระดับ ชาติ หรือนานาชาติ
ระหว่างวันเดือน ตุลาคม 2560 –30 กันยายน 2561 โดยดาเนินกิจกรรมโครงการโดยการจัดอบรมเรื่องการโครงการ
ผลิตบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการจัดประกวดบทความที่ได้รับการอ้างอิงมาก
ที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นซึ่ง ตลอดปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีบทความที่ได้รับการอ้างอิง จานวน5 บทความ และ
บทความที่ ได้รับ การอ้ างอิ งมากที่สุ ด มีจานวน 1 บทความคือ บทความวิจั ยของผศ.ดร.สุว ารีย์ ศรีปู ณ ะ เรื่องการ
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เสริมสร้างสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานด้วยสมุนไพรพื้นบ้านโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา.วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ .จานวนการได้รับการอ้างอิง 2 ครั้ง
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) โครงการผลิตบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิ จั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละด าเนิ น การตามระบบที่ ก าหนด โดยมี ก ารประชุ ม แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆในการบริหารงานจัดการงานวิจัย (เอกสารหมายเลข
2.1.6 (1)) รวมถึงมีหน้าที่ในการวางแนวทางขั้นตอน ประสานงานกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องของ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์และนักวิจั ยซึ่งการดาเนินการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และทรัพย์สิน ทางปัญ ญา และเบื้องต้น ได้กาหนด ระบบและขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ไว้ในคู่มือวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 2.1.6 (2) - 2.1.6(3))
เอกสารหลักฐาน
2.1.6 (1) ค าสั่งที่ 002/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์
2.1.6 (2) คู่มือวิจัย
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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)

ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ย นวัตกรรมการจัด การ ได้ รับ เงิน สนั บ สนุ น งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จ ากภายใน จานวน - บาท
ภายนอก จานวน 1,570,750 บาท รวมทั้งหมด จานวน 1,570,750 บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษา
ต่อ) จานวน 32 คน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,239,154.40

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

1,189,611
-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. จานวนอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิธีการคานวณ
แสดงวิธีการคานวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1,239,154.40
= 206,525.73 บาท/คน
6
แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
206,525.73
x5
=
( 5) 17.21 คะแนน
60,000
แสดงวิธีการคานวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1,189,611
=
45,754.27 บาท/คน
26
แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
45,754.27
x5
=
(5) 9.15 คะแนน
25,000
ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
5+5/2
=
5.00 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2559
ผลการดาเนินงาน
สังคมฯ 22,550 บาท/คน
วิทย์ฯ 54,150 บาท/คน

วิทย์สุขภาพฯ 45,100

สังคมฯ 45,754.27 บาท/คน
วิทย์ฯ 206,525.73 บาท/คน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

บาท/คน
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สัญญาทุนวิจัย วช ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จานวนเงิน

ผู้วิจัย

บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (อนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์คุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนด้วยเครือข่าย
ชุมชนและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความ
ยั่งยืน) (287,668)

230,134.40

1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
2.อ.ดร.ศศิธร หาสิน
3.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา

ทุน
ทุน
ภายใน ภายนอก

√(วช.)

นวัตกรรม-กลุม่ วิทย์
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

การวิเคราะห์และถ่ายทอดคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชน
โนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี (579,910)

579,910.00

อ.ดร.ศศิธร หาสิน

√(วช.)

นวัตกรรม-กลุ่มวิทย์

อ.ดร.ศศิธร หาสิน 100%=579,910

การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนโนนหินผึง้ ต.ดง
บัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (235,862)

235,862.00

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา

√(วช.)

นวัตกรรม-กลุ่มวิทย์
1.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 100%=235,862

การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ในระบบนิเวศ ป่าชุมชนโนน
หินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี (241,560)

193,248.00

1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

√(วช.)

นวัตกรรม-กลุ่มวิทย์

1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 80%=193,248
รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายุภายใต้ความเป็น

949,611.00

1.อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
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สากลของสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (1,448,000)

(นอก)

√(วช.)

นวัตกรรม กลุ่มสังคม
1.อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 65%=949,611-นวัตฯ-สังคม

รูปแบบการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมเสตย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยัง่ ยืน
ของจังหวัดสระแก้ว (400,000)

240,000.00

√(วช.)

นวัตกรรม กลุ่มสังคม
1.อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 60%=240,000

รวม

อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ

2,428,765.40
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail :
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559)

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 15 เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงาน
ค่าน้าหนัก ดังนี้
ค่าน้าหนัก
จานวนเรื่อง
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
กลุ่มวิทย์ 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
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 14.40
วิธีการคานวณ
แสดงวิธีการคานวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
8.60
6

X100 =

ร้อยละ 143.33

แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
143.33
x5
= 5 (23.89) คะแนน
30
แสดงวิธีการคานวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
5.80
X100= ร้อยละ 22.31
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26
แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
22.31
x5
= 5 (5.58) คะแนน
20
ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
5+5
2

= 5 คะแนน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
0.20
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 0.20*10=2.00
ระดับชาติ

1

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ
อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา

1.ยอด สะตะ สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ และผมหอม เชิดโกทา. (2560).
การประเมินผลการยกระดับศูนยเรียนรู้ชุมชนสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชน.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 20 มกราคม 2560.
2.นิคม ศรีเงิน สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ และ วนัสพรรัศม์
สวัสดี. (2560). สภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
ในชุมชนริมแม่น้าพอง จังหวัดขอนแก่น. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560.
3.วีระนุข แย้มยิ้ม สุวารีย์ ศรีปูรณะ ยิ่งศักดิ์ คชโคตร .(2560) .การจัดทา
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง บ้านน้าเย็น
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย .บทความวิจัยสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560
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4.สุวารีย์ ศรีปูรณะ วีระนุช แย้มยิ้ม .(2560) .การอนุรักษ์ความ
หลากหลายข้าวพันธุ์พนื้ เมืองตามภูมิปัญญาท้องถิน่ ในภูมินิเวศจังหวัด
เลย.บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560
5.วัชรี ทองคาเปลว สุวารีย์ ศรีปรู ณะ ประภาพร ชุลีลัง (2560).สภาพ
และปัญหาการใช้ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
กรุงเทพมหานคร.บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560
6.กรธัช โฆษิตโภศิน สุวารีย์ ศรีปูรณะ ประภาพร ชุลีลัง (2560).
กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประสอบความสาเร็จตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านเทคโนโลยี.
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23
มิถุนายน 2560
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อ.ดร.อนัญญา โพธ์ประดิษฐ์

อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
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7.ภูธนภัส พุ่มไม้ สุวารีย์ ศรีปรู ณะ รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ
(2560).สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่ประสบ
ความสาเร็จในจังหวัดตาก.บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560
1. ประพัฒน์พงศ์ ฐานิวัฒนานนท์ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ และ อมร
รักษ์ สวนชูผล. (2560). การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในตาบลบางชนะ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี. บทความวิจัยสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2560.
2. เจนวิทยา มีปาล อนัญญา โพธิป์ ระดิษฐ์ และ โกมล จันทรวงค์.
(2560). การศึกษาวิธีการอนุรักษ์ดินและน้าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนบ้านคลองอาราง ตาบล
บ้านแก้ง อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. บทความวิจัยสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้าน
จอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม2560.
1.วนัสพรรัศม์ สวัสดี. (2560). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เพื่อการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. บทความวิจัย
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23
มิถุนายน 2560.

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2
0.2*9=1.80

พรนภา เตียสุธิกลุ

ลลิดา แก้วฉาย
ปรัชญพัชร วันอุทา
เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์

1. สมเกียรติ บุญปกครอง พรนภา เตียสุธิกลุ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.
(2560) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลคลองพระ
อุดมอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี.การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23
มิถุนายน 2560.
2. ฐิติธร ปิ่นสุวรรณ พรนภา เตียสุธิกุล (2560) .ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560.
3. สมศักดิ์ นิ่มพงษ์ พรนภา เตียสุธิกุล (2560) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560.
ลลิดา แก้วฉาย,ปรัชญพัชร วันอุทา,เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์,ภัทราพร
ทิพย์มงคล,โรจนันท์ ทรงอยู่,แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์.(2560).การสร้าง
ประสบการณ์จากตราสินค้าสู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ใน
ธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
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อมรรักษ์ สวนชูผล

พูลสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

สุขสกล วลัญตะกุล

ภัทรพล ชุ่มมี
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ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน
2560.
อมรรักษ์ สวนชูผล (2560).แนวทางการจัดการธุรกิจบริการดูแล
ผู้สูงอายุของประเทศไทย.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560.
พูลสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล,ภัชรชาติ ทูรวัฒน์,ธัชชัย อินทะสุข,ชนัญชิตา
อรุณแข.(2560).การปรับตัวของธุรกิจบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านการแข่งขันในการเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ.การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23
มิถุนายน 2560.
สุขสกล วลัญตะกุล.(2560).พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มี
คุณภาพของผู้สูงอายุ.การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560.
นุชนาถ มีสมพืชน์, ภัทรพล ชุ่มมี.(2560).การศึกษาองค์ประกอบในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี กลุม่ บริษัทสอบบัญชี ในประเทศไทย.การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560.
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เกษมชาติ นเรศเสนีย์

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบั นนาเสนอสภาสถาบั นอนุมัติแ ละจั ดทาเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

เกษมชาติ นเรศเสนีย.์ (2560).ผลสัมฤทธิข์ องนโยบายการพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ.การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23
มิถุนายน 2560.

0.40
0.40*1=0.40

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
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 6

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ฝอยสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมลฑล. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
กรุงเทพฯ: สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม –เมษายน 2560.
2. อนุสรณ์ ส่งทิพย์เจริญกุล สุวารีย์ ศรีปูณะ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
และผมหอม เชิดโกทา .(2560) ผลการปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของฟาร์ม
เห็ดในภาคตะวันออก.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษศษสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
(เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) หน้า323
3.สุภรัชต์ อินทรเทพ สุวารีย์ ศรีปูณะ และผมหอม เชิดโกทา .(2560)
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัด
สระแก้ว.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนุษศษสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
(เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) หน้า 275
4. วิมลรัตน์ ภูผาสุก สุวารีย์ ศรีปรู ณะ สม นาสอ้าน (2560) .การพัฒนา
เกณฑ์ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด
กาฬสินธุ.์ วารสารดุษฎีบณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม – เมษายน 2560) หน้า 152
5.ภูธนภัส พุ่มไม้ สุวารีย์ ศรีปรู ณะ รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ.
(2560).การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรูส้ ิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก.วารสารศึกษาศาสตร์
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 7

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยทักศษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 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 ฉบับที่ 1
(กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560)

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.6
0.6*4=2.40

ภัทรพล ชุ่มมี

อมรรักษ์ สวนชูผล

ศุภชัย ประสพโชค วรุณี เชาวน์สขุ ุม ภัทรพล ชุ่มมี .(2560).องค์กรแห่ง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วารสาร
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม
2560.หน้า 191-1993
1.อมรรักษ์ สวนชูผล สะอาดบรรเจิดฤทธิ์ ลลิดา แก้วฉาย.(2560).การ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวด
ปทุมธานี.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2560.หน้า 145-158
2.อมรรักษ์ สวนชูผล ปิยะ กล้าประเสริฐ ปฏิมา กันศิริ .
(2560).นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่
12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –ธันวาคม 2560.หน้า107-118
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 8

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

3.อมรรักษ์ สวนชูผล.(2560).การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –ธันวาคม 2560.หน้า11-22

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80
0.8*3=2.40

สุวารีย์ ศรีปูรณะ

1.ประภาศรี ธนากูล สุวารีย์ ศรีปูรณะ สมจิตต์ สุพรรณทัศน์.รูปแบบ
การเสริมสร้างสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านโดย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา.วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 138-151
2.ภูธนภัส พุ่มไม้ สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ .แนว
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแบบมีสว่ น
ร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560. หน้า 418-428
3.อนุสรณ์ ส่งทิพย์เจริญกุล สุวารีย์ ศรีปูณะ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์และ
ผมหอม เชิดโกทา .(2560) รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้การ
เพาะเห็ดอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเห็ดในภาค
ตะวันออกของไทย.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 2560.หน้า 321-328

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.80
0.8*2=1.60

เกษมชาติ นเรศเสนีย์

อุทัย สุวรรณวงศ์ บุญทัน ดอกไธสง เกษมชาติ นเรศเสนีย์.(2560).ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้
เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.สักทอง:
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 9

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ภัทรพล ชุ่มมี

5

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ
สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ก ารพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจั ยที่หน่วยงานหรือ องค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

สิงหาคม 2560.หน้า165-173
นุชนาถ มีสมพืชน์,ภัทรพล ชุ่มมี .(2560).ตัวแบบการประยุกต์หลักการ
ผู้นาเชิงจิตวิญญาณ สาหรับผูส้ อบบัญชี กลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชี ใน
ประเทศไทย.วารสารดุษฎีบณ
ั ฑิตทางังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2560.หน้า189-202

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 10

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
จานวนนักวิจยั ประจาทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ

0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

สังคมฯ 22.31 %
วิทย์ฯ 143.33 %

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

สังคมฯ 18.40 %
วิทย์ฯ 27.60 %
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 %
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และฯ
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ :
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail :
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริการวิชาการของ
วิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อนาแผนกลยุทธ์มากาหนดแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยได้
ศึกษาความต้องการของสังคม ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อนาข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อวางแผนบริการ
วิชาการ ซึ่งทางวิทยาลัยได้กาหนดแผนการบริการวิชาการโดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนไว้ในแผนแล้ว จานวน 3
โครงการ 7 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
1.1 กิจกรรม โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
1. เป้ าหมายพื้ น ที่ ชุม ชนที่ ร่วมพั ฒ นาตราสิ น ค้ า
1.2 กิจกรรมโครงการติดตามผลการพัฒนาตราสินค้าโดยมีโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่ ชุมชน 1 พื้นที่ และจานวนตราสินค้าอย่างน้อย 1
ตราสินค้า
ในตราสินค้าและพัฒนาการตลาดและช่องทางการจาหน่าย
2.ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้จ ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิท ยาลัย เพื่ อร่วมศึก ษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วม
ที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง

2. โครงการบริการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ (สาหรับบุคลากรสาย ร้อยละของการดาเนิน งานโครงการที่บรรลุตาม
วิชาการ) (เข้าร่วมกับ สสร.)
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
2.2 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ (สาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน) (เข้าร่วมกับ สสร.)
2.3 โครงการบุค ลากรต้น แบบตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (เข้ าร่วมกั บ
สสร.)
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3. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
3.1 กิ จ กรรม โครงการวไลยอลงกรณ์ รวมใจน้ อมราลึ ก พระมหากรุณ าธิคุณ แด่ ร้อยละของการดาเนิน งานโครงการที่บรรลุตาม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
3.2 กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
3.3 กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
3.4 กิจกรรม โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
3.5 กิจกรรม โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ซึ่งในแต่ละโครงการก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อดาเนินงานตามแผน ในการจัดแผนการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้ผ่านการอนุมัติแผนการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) แผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2561
3.1.1(2) ผลสารวจความต้องการในการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1.1(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
3.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ

 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
วิ ทยาลั ยมี การจั ดท าแผนการใช้ ประโยชน์ จากโครงการบริการวิ ชาการ โดยการยึ ดหลั กการมี ส่ วนร่วมในการ
ปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ดังนี้
1. อาจารย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ในรายวิชาที่นาไปเผยแพร่กับชุมชน และมีพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลใช้สาหรับการทา
บทความวิชาการหรือวิจัย นอกจากนี้เพื่อการนาความรู้ ความสามารถประสบการณ์ที่มีไปบูรณาการด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย ตัวอย่างเช่น น าองค์ความรู้ในรายวิชาการตลาดสาหรับธุรกิจการบิน (IAM103) ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 วิชาการตลาดสาหรับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ IEM 403 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน เพื่อเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุดทั้งทฤษีและปฏิบัติ
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้เรียนแบบ case-based learning
3. ส่วนด้านชุมชนตาบลคลองห้า วิทยาลัยคานึงถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ การบริหาร และการตลาด ในการให้ความรู้และช่วยชุมชนพัฒนาสินค้าและการทา
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาชีพเสริม การร่วมพัฒนาตราสินค้า สลากสินค้า
และส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น
เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
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 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรมย่อย
โดยดาเนินการโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
- กิจกรรมพัฒนาตราสินค้า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนตาบลคลองห้า จังหวัด
ปทุมธานี ผู้ดาเนินโครงการได้ลงพื้นที่ชุมชนเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการ จานวน 2-3 ครั้ง ซึ่ง
ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ส่ งผลให้การดาเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ
ที่ตั้งไว้ ดังนี้ พัฒนาตราสินค้าให้กับชุมชนอย่างน้อย 1 ตราสินค้า 1 ชุมชน
- กิจกรรมนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ดาเนินการวันที่ 24
พฤษภาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ความสาคัญของวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและ
สถาบั น และเห็ นความส าคั ญ ของการอนุ รักษ์ พัน ธุรกรรมพื ช และทรัพ ยากรต่าง ๆ ณ สนามบาสเกตบอล หน้ า
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (กิจกรรมย่อย 1. โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน)
3.1.3(2) โครงการนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตั วบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
วิทยาลัยมีการซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายแต่ละโครงการ โดยใช้วิธีประเมินผลด้วยการแบบประเมินความพึงพอใจ แล้ว
นาผลประเมินพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผล สรุปผล และหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
ในการประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2560
โดยคณะทางานบริการวิชาการจัดประชุม ติดตาม ประเมินความสาเร็จตาม ตัวบ่งชี้ของแผนรวมทั้งโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม แนวทางข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแผน พัฒนาการให้บริการวิชาการ ซึ่งโครงการที่ดาเนินงานในปีงบประมาณ
2561 นี้ จานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรมย่อย ได้แก่
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
1.กิจกรรม
โครงการพัฒนาตรา
สินค้าชุมชน

2.โครงการติดตามผล
การพัฒนาตราสินค้า
โดยมีโลโก้
มหาวิทยาลัยอยู่ใน
ตราสินค้าและ
พัฒนาการตลาดและ

1.เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
ส่งเสริมการพัฒนาตรา
สินค้าให้กับชุมชน และ
มีโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่
ในตราสินค้า สาหรับ
ชุมชนตาบลคลองห้า
หมู่ที่ 2

1. เป้าหมายพื้นที่ชุมชนที่ร่วม
พัฒนาตราสินค้าชุมชน 1 พื้นที่
และจานวนตราสินค้าอย่างน้อย
1 ตราสินค้า
2.ระดับความสาเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่
เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณา
การภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการตนเอง

ดาเนินโครงการวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชน ตาบล
คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ผู้ดาเนินโครงการ
ได้ลงพื้นที่ชุมชนเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามผล
การดาเนินโครงการ จานวน 2-3 ครั้ง ซึ่ง
ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็น
อย่างดี ส่งผลให้การดาเนินโครงการบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้ ดังนี้ พัฒนา
ตราสินค้าให้กับชุมชนอย่างน้อย 1 ตราสินค้า
1 ชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ระดับ ดี ระดับ
คะแนน 4.31 และแยกตามด้านต่างๆ คือ
ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ระดับคะแนน 4.75 ด้านความรู้ทไี่ ด้รับ
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ช่องทางการจาหน่าย

อยู่ในเกณฑ์ดี ระดับคะแนน 4.25 และด้าน
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ระดับคะแนน 4.56
จุดที่ควรพัฒนา
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการและความ
ต่อเนื่องในการติดตามผล

3.กิจกรรม 2
โครงการวไลย
อลงกรณ์รวมใจน้อม
ราลึกพระมหา
กรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมิรทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
4.กิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
และความสาคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ
ท้องถิ่นและสถาบัน

ร้อยละของการดาเนินงาน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80

ดาเนินการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560
กลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความสาคัญของวัน
สาคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
และความสาคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ
ท้องถิ่นและสถาบัน

ร้อยละของการดาเนินงาน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80

ดาเนินการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความสาคัญของวัน
สาคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน

5.กิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี
6.กิจกรรม
โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
7. กิจกรรม
โครงการนิทรรศการ
สมเด็จพระราชปิตุฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
(เปลี่ยนชื่อหัวข้อใน
การจัดนิทรรศการเป็น
กิจกรรมนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่
5)

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
และความสาคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ
ท้องถิ่นและสถาบัน

ร้อยละของการดาเนินงาน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80

กลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความสาคัญของวัน
สาคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน
(ดาเนินการวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร
80 ปี วไลยอลงกรณ์)

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
และความสาคัญของวัน
สาคัญต่างๆ ของชาติ
ท้องถิ่นและสถาบัน

ร้อยละของการดาเนินงาน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80

กลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความสาคัญของวัน
สาคัญต่าง ๆ ของชาติ ท้องถิ่นและสถาบัน
(ดาเนินการวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ )

เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
ความสาคัญของวัน
สาคัญต่าง ๆ ของชาติ
ท้องถิ่นและสถาบัน
และเห็นความสาคัญ
ของการอนุรักษ์พัน
ธุรกรรมพืช และ
ทรัพยากรต่าง ๆ

ร้อยละของการดาเนินงาน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80

ดาเนินการวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
ความสาคัญของวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ
ท้องถิ่นและสถาบัน และเห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช และทรัพยากร
ต่าง ๆ ณ สนามบาสเกตบอล หน้า
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) สรุปโครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
3.1.4(2) สรุปโครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
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ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการประเมินผลการดาเนินโครงการ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัด การ พิ จารณาจากผลการประเมิ น ผลโครงการแล้ว จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม โดยแต่ล ะโครงการก็จะมีก าร
ประเมินผลโครงการโดยการสัมภาษณ์ ติดตามผล หลังดาเนินโครงการเสร็จสิ้น เพื่อนาผลการประเมิ นมาปรับปรุงแผนและ
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ
1.กิจกรรมโครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
2.โครงการติดตามผลการพัฒนาตราสินค้า
โดยมี โ ลโก้ ม หาวิ ท ยาลั ย อยู่ ในตราสิ น ค้ า
และพั ฒ นาการตลาดและช่ อ งทางการ
จาหน่าย

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

4.กิจกรรม โครงการนิทรรศการสมเด็จพระ
ราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (โครงการ
นิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น
และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 5)
5.กิจกรรม โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกี ย รติ สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั วมหาวชิ ราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แนวทางการปรับปรุง
จากผลการดาเนินงานปี 2560 ที่ผ่าน ได้ลงพื้นที่ชุมชนเทศบาลพระอินทราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่บริเวนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ ดังนั้นในการดาเนินการของปีงบประมาณ 2561 นี้ ได้
ลงพื้นที่เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนด คือ จังหวัดปทุมธานี ชุมชนคลองห้า
โดยจะต้องดานินการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดรายได้และมีความยั่ง ยืน ในปี
2562 และควรมีการวางแผนการดาเนินกิจกรรมให้ดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้อง
ดาเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ครั้ง และมีก ารนาโจทย์ปัญ หาจากชุมชน
นามาใช้เป็นโจทย์ในห้องเรียน และควรพึงระวังในการจัดกิจ กรรมไม่ให้กระทบกั บ
เวลาการทางานของชุมชน ซึ่งอาจทาให้ ชุมชนไม่ประทับใจและไม่อยากมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
การจัดนิทรรศการโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้จัด
กิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและความสาคัญของวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ
ท้ อ งถิ่ น และสถาบั น และเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสถาบั น
พระมหากษั ตริย์ ดั งนั้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายมหาวิท ยาลั ย วิท ยาลัย ได้ ร่วมจั ด
กิ จกรรม นิท รรศการเฉลิมพระเกี ย รติร่วมกั บสานัก ส่งเสริมการเรีย นรู้และบริก าร
วิชาการด้วยดี ซึ่งวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการนา
แนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมมากที่สุด
การจัดนิทรรศการโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้จัด
กิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและความสาคัญของวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ
ท้ อ งถิ่ น และสถาบั น และเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสถาบั น
พระมหากษั ตริย์ ดั งนั้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายมหาวิท ยาลั ย วิท ยาลัย ได้ ร่วมจั ด
กิ จกรรม นิท รรศการเฉลิมพระเกี ย รติร่วมกั บสานัก ส่งเสริมการเรีย นรู้และบริก าร
วิชาการด้วยดี ซึ่งวิทยาลัยยิ นดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการนา
แนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมมากที่สุด
การจัดนิทรรศการโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้จัด
กิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและความสาคัญของวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ
ท้ อ งถิ่ น และสถาบั น และเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสถาบั น
พระมหากษั ตริย์ ดั งนั้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายมหาวิท ยาลั ย วิท ยาลัย ได้ ร่วมจั ด
กิ จกรรม นิท รรศการเฉลิมพระเกี ย รติร่วมกั บสานัก ส่งเสริมการเรีย นรู้และบริก าร
วิชาการด้วยดี ซึ่งวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการนา
แนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมมากที่สุด

เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัย
3.1.5(2) รายงานประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
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 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2861/2560 เรื่อง ให้อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติราชการ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ชุมชนมีความร่วมมือและสนใจใฝ่ในการทากิจกรรมบริการวิชาการ

ทากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ควรลงชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

ควรทาโครงการต่อเนื่องและเป็นพีเ่ ลี้ยงให้คาแนะนาตาม
ความต้องการของชุมชน

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ :
E-mail :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 081-739-3855
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมฯได้มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่ละหลักสูตรได้ส่งตัวแทนอาจารย์ในแต่
ละหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อดาเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสนอการแต่งตั้งพิจารณาคณะกรรมการไปยังคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยลาดับ และได้มีการจัดแผนการดาเนินงานด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ 2560 และได้ผ่านการอนุมัติแผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ 2560 จากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560
4.1.1(2) ค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ฯเรื่องแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุงศิล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560
4.1.1 (3) แผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ย ฯได้ มี การจั ด ท าแผนด้ านท านุ บ ารุง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม โดยได้ กาหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ของ
วิ ท ย าลั ย ฯ ป ระจ าปี งบ ป ระ ม าณ 2 5 6 1 ก ารจั ด ต าม แ ผ น ได้ บ รรจุ โค รงก ารต่ างๆ ต าม ก ล ยุ ท ธ์ ดั งนี้
กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
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กิจกรรม 1 โครงการสัมนาเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครูและพิธี บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา
วิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการ
กิจกรรม 2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 2560
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันสาคัญต่างๆ
- โครงการจัดนิทรรศการฌลิมพระเกียรติ อาทิเช่น โครงการวไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมลาลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่
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 เรื่อง นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560
4.1.2(2) ค าสั่งมหาวิท ยาลั ยฯ เรื่องแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิน งานด้านท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560
4.1.2(3) แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2561
4.1.2(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
4.1.2 (5) แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของวิทยาลัยฯ และได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นตามที่กาหนดไว้ในแผนและในปฏิทนิ การดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และมี
การแจ้งให้นักศึกษาที่สนใจและมีความสามารถทางการแสดงราไทยให้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมศิลปวัฒธรรม
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนอกแผนงาน ได้จัดให้มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนระยะเวลา
ที่ได้กาหนดไว้ให้ตรงไปตามที่กาหนด
เอกสารหลักฐาน
4.1.3 (2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปี
งบประมาณ 2561
4.1.3 (3) ปฏิทินการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการกาหนดตัวบ่งชี้และติดตามการ
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ดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีการสารวจความพึงพอใจของทุกโครงการ รวมทั้งได้นาข้อเสนอแนะต่างๆในแต่งละ
โครงการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในการดาเนินการครั้งต่อไป รวมถึงนาผลการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
โครงการสั มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริมสร้าง คุณ ธรรมจริยธรรม พิ ธีไหว้ ค รูและพิ ธี บายศรีสู่ ข วั ญ นัก ศึ ก ษา
วิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และมีผลประเมินดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/อบรม เฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี
2. การนาไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต สิงหาคม 2560
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันสาคัญต่างๆ
- ประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านทาบุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน
30 คน คือเป็นร้อยละ 100
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 30 คน คือเป็นร้อยละ
100
3. นิทรรศการน้อมราลึกในพระมหากรุณ าธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่
5-8 พ.ค. 2561 เข้าร่วมโครงการจานวน 15 คน คือเป็นร้อยละ 100
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) สรุปโครงการ
 ข้อ 5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินกิจกรรมซึ่ง
ผลการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย ทั้งจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย มี
มากขึ้น และการนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทัง้ ทางวิทยาลัยฯ ได้นาผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการแต่ละกิจกรรมให้ทราบเพื่อร่วมหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา ในการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไป
ผลของการประเมินโครงการจากโครงการ โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี
เอกสารหลักฐาน
4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
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4.1.5 (2) สรุปโครงการ
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้มีการเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านโครงการ
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
3. นิทรรศการน้อมราลึกในพระมหากรุณ าธิคุณ 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) สรุปโครงการนิทรรศการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี
วไลยอลงกรณ์
 ข้อ 7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
4.1.7(1) -

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
วิทยาลัยได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจึงสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษา มีทักษะด้านงาน
นาผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้
ศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ รวมทั้ง การวางแผนกิจกรรม
มีนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างเป็นระบบ
เช่น ราไทย เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การด าเนิ น กิ จ กรรม ไม่ เป็ น ไปตามแผน และ
ก าหนดวิ ธี ก ารและกระบวนการในการปฏิ บั ติ
แนวทางที่ ควร เนื่องจากติ ดขัด จากปั จจั ยภายนอก ที่ ไม่ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน และวางแผนสารอง
สามารถควบคุ ม ได้ เช่ น สถานที่ สภาพอากาศ และ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตารางกิจกรรมที่
งบประมาณ จึงทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น เพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจากแผนที่กาหนดไว้
เท่าที่ควร
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบ และกลไก ในการดาเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่ อให้การดาเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานอธิการบดี
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
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)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบั นและเอกลักษณ์ ของคณะ และพั ฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 จากผล
การวิเคราะห์ SWOT โดยแผนกลยุท ธ์ดังกล่ าวเป็ นแผนที่ เชื่อมโยงกับ แผนกลยุ ทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564
(5.1.1(1)) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุ มธานี (5.1.1(2)) นโยบายสภามหาวิท ยาลั ย (พ.ศ.2559 - 2561) (5.1.1(3)) แผนกลยุท ธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 (5.1.1(4)) เพื่อกาหนดกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ได้พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
2561-2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560 (5.1.1(5)) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5.1.1(6))
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย 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 ประจาปีงบประมาณ 2561-2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
5.1.1 (6) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.1.1 (7) รายงานการประชุมบุคลากรครั้งที่ 1/2560
5.1.1 (8) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 1/2560
 ข้ อ 2.ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทางการเงิน ที่ ป ระกอบไปด้ วยต้ น ทุ นต่ อหน่ วยในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว น
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรีย นการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ย นวัต กรรมการจั ด การมี การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริห ารการเงิ น และงบประมาณ (5.1.2(1)) ท าหน้ าที่ ใน
การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดทางบประมาณประจาปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
พร้อมทั้งดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ซึ่งวิทยาลัยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจาปีจากมหาวิทยาลัย แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยได้มีจัด
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อคราวการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง Lecture 1
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณด้วย มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ลงสู่หลักสูตร และส่วนที่ 2 จัดสรรอยู่ที่ส่วนกลางสานักงานวิทยาลัย โดยให้แต่ละหลักสูตร
จัดท าแผนปฏิ บั ติการหลั กสู ตร ประกอบด้ วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณให้เพี ยงพอตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณส่วนกลางของวิทยาลัยก็จะมีการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สามารถ
ตอบสนองวิสั ยทั ศน์ ของวิท ยาลัย และน าไปสู่ เป้ าหมายของมหาวิท ยาลัย เพื่ อวิท ยาลัย จะได้น าข้อมู ลมาจัด ท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (5.1.2(2) - 5.1.2(3)) ที่ระบุงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การ ประจาปีตามพันธกิจของ
วิทยาลัยอย่างเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารวิทยาลัย
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ (5.1.1(4))
เอกสารหลักฐาน
5.1.2 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ
5.1.2 (2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 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 ห้องประชุมสานักงานคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
ผลการดาเนินงาน
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ (5.1.3(1)) ประกอบด้วยรองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสานักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทา
หน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2560
(5.1.3(2))
เอกสารหลักฐาน
5.1.3 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.1.3 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงาน อย่างชัดเจน
ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามคาสั่งที่
130/2560 (5.1.4(1)) ประกอบด้วย รองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสานักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ทาหน้าที่ติดตามและรายงานผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้มี
ความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิท ยาลัย (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)) ทาให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนาผลการปฏิบัติงาน
มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะบริหารงานต่อไป
2. หลักประสิทธิภาพ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการกาหนดนโยบายต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจโดย
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 (5.1.4(6)) มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
สาหรับบุ คลากร (5.1.4(7)) การแต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนิน งานในด้านต่ าง ๆ อาทิ 1) คาสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปี
การศึกษา 2560 3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (5.1.4(8)) เพื่อให้การดาเนินการ
ขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านระยะเวลา
และได้มีการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในงานกิจการนักศึกษา งานพัสดุ งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ
และงานวิชาการ โดยไม่หยุดพักกลางวัน และเปิดบริการทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง การบริหารงานหรือการให้บริการสามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมีรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 (5.1.4 (9)) สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ของวิทยาลัยเพื่อเสนอข้อคิดเห็นแก่
คณบดี วิ ท ยาลั ย (5.1.4(10)) เพื่ อ ให้ ร องคณบดี ในฝ่ า ยต่ า งๆ สามารถตั ด สิ น ใจในส่ ว นหน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบ ได้ เพื่ อ
ประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการดาเนินงานวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อ
แบ่งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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ประจาปีการศึกษา 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารการเงินและงบประมาณ (5.1.4(11)) ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนใน
การดาเนินการได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายได้ รวมถึงการจัดอาคาร
สถานที่ในการทางาน การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย (5.1.4(12)) และทางวิทยาลัยจะคานึง ถึง
ผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นสาคัญ
4. หลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5.1.4(13)) บริหารงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒ นามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 – 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒ นา ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถประเมินผลการบริหารตามความ
รับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และการประเมินผลในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสดงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. หลักความโปร่งใส กระบวนการทางานของผู้บริหารมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และกาหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ บุคลากร นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงบประมาณ และด้านอื่นๆ แต่งตั้งบุคคลจากภายนอกหน่วยงานทาหน้าที่
ในการตรวจสอบการบริหารงาน มีการเปิดเผยประวัติ แผนการดาเนินงาน และผลการประเมินการบริหารงานของ
คณบดี ต่ อ สาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ ท างเว็ บ ไซต์ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ http://cim.vru.ac.th/
(5.1.4(14)) รวมถึงมีการรายงานรายรับและรายจ่าย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
รายงานการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 5.1.4(15)) ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนที่
กาหนด
6. หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วม เช่น แต่งตั้งประธานนักศึกษาและ
คณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ (5.1.4(16)) โครงการบริการวิชาการ มีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น (5.1.4(17)) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (5.1.4(18)) การประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการจากภายนอก (5.1.4(19))
และการทา MOU กับหน่วยงานภายนอก (5.1.4(20))
7. หลักการกระจายอานาจ คณบดีได้มอบอานาจการตัดสินใจในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับรองคณบดี (5.1.4(21))
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร (5.1.4(22)) คณะกรรมการอานวยการโครงการต่าง ๆ ที่ให้บุคคลภายนอกหรือ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาให้ผลการดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึง
พอใจของทุกภาคส่วน
8. หลักนิติธรรม การบริหารงานโดยใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (5.1.4(23)) ในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กร
ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารบุคคลโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม (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
สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ (5.1.4(27)) ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่า
เทียมกัน จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์กร
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการดาเนินการจัดประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยมีการบรรจุวาระใน
วาระการประชุมเชิงนโยบาย วาระเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง การพิจารณาข้อความ
เห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งและใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก (5.1.4(28))
เอกสารหลักฐาน
5.1.4 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามคาสั่งที่ 130/2560
5.1.4 (2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1.4 (3) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.4 (4) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1
5.1.4 (5) รายงานการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1
5.1.4 (6) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.4 (7) คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
5.1.4 (8) 1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ที่ 137/2560
2) ค าสั่ ง คณะกรรมการการสื่ อ สารองค์ ก รวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ที่
151/2560
3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ 140/2560
5.1.4 (9) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1
5.1.4 (13) ค าสั่ งแต่ งตั้ งประธานนั กศึกษาและคณะกรรมการนั กศึ กษา (ภาคปกติ ) วิท ยาลั ย นวัต กรรมการจั ด การ
ประจาปีการศึกษา 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) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.1.4 (19) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 (20) ประกาศสวัสดิการสาหรับบุคลากร
5.1.4 (21) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2561
5.1.4 (22) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.1.4 (23) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 (24) คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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5.1.4 (25) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 (26) ประกาศสวัสดิการสาหรับบุคลากร
5.1.4 (27) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2560
5.1.4 (28) รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรี ยนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2561)
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลัยนวัต กรรมการจั ดการได้มี คาสั่งแต่ งตั้ งคณะกรรมการจัด การความรู้ (เอกสาร
หมายเลข5.1.5(1)) ทาหน้าที่กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยมีการประชุม (เอกสาร
หมายเลข 5.1.5(2)) ซึ่งได้มีการกาหนดประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ไว้ 2
ประเด็น ได้แก่
- ด้านการผลิตบัณฑิต ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการวางแผนพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับ
การสร้างความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งบุคลิกภาพของผู้สอนก็คือส่วนสาคัญเนื่องจากเป็นต้น แบบให้แก่
นักศึกษา ซึ่งการแต่งกาย กิริยาท่าทาง น้าเสียงและการพูด ความเชื่อมั่นในตนเอง การใช้จิตวิทยาในการพูดกับ
ผู้เรียน และความกระตือรือร้นที่อยากจะสอนนั้นก็ล้วนมีผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนา
บุคลิกภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรีย นการสอนที่ดีจึงถือว่าเป็นประเด็นสาคัญประการหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ของวิทยาลัย ซึ่ง อาจารย์เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์ และอาจารย์ภัท
ราพร ทิพย์มงคล คือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเนื่องจากได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
เรื่องดังกล่าวจากทั้งองค์กรภายในและภายนอกอยู่บ่อยครั้ง โดยแบ่งการดาเนิน งานได้ดังนี้ 1 มอบหมายให้ อาจารย์
เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์ และอาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล ดาเนินการจัดการรวมรวบเป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
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)) ซึ่งหน่วยงานภายนอกได้มีการนาไปใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นรูปธรรม (เอกสารหมายเลข 5.1.5(6))
นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวที่ได้ดาเนินการในข้างต้นแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอยู่เสมอ (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2))
-ด้านการวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการให้ความสาคัญกับการการทางานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทางานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น จึงถือว่าเป็น
ประเด็นสาคัญ ประการหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ อการพัฒ นางานด้านการวิจัยที่สร้างสรรค์ของวิทยาลัย ซึ่ ง
อาจารย์ ดร. ศศิธร หาสิน คือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทางานวิจัยด้ านชุมชนท้องถิ่น โดยมี
ประสบการณ์ งานด้ านวิจั ย ด้ านนี้ ม ากแล้ วไม่ น้ อยกว่า 5 เรื่อง ในการนี้ วิท ยาลั ย จึ งได้ แบ่ งการด าเนิ น งานด้ านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยไว้ดังนี้ 1 มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ศศิธร หาสิน ดาเนินการจัดการรวมรวบเป็นองค์
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ความรู้ที่ เป็ น รูป ธรรมเพื่ อประโยชน์ ในการเรีย นรู้และเผยแพร่อย่างเป็ นระบบ (เอกสารหมายเลข 5.1.5(7)) 2 จั ด
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)) ซึ่งหน่วยงานภายนอกได้มีการนาไปใช้เป็น มี
ฐานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการทางานวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึ กษาของสถาบันฯได้
เรี ย นรู้ ห รื อ ใช้ เป็ น แนวทางในการท าวิ จั ย ได้ ง่ า ยขึ้ น รวมถึ ง การสร้ า งความเข้ า ใจและการให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการแสวงหาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางด้านวิจัยมากขึ้น เช่น การสร้างแบบสารวจ การ
กาหนดประเด็น การหาคาตอบ การกาหนดขอบเขตการทางาน เป็ นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1.5(6)) และ เอกสาร
หมายเลข 5.1.5(9))
นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวที่ได้ดาเนินการในข้างต้นแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอยู่เสมอ (เอกสารหมายเลข 5.1.5(2))
เอกสารหลักฐาน
5.1.5 (1) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความรู้ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ที่
143/2560
5.1.5 (2) ภาพประกอบการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
5.1.5 (3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
5.1.5 (4) โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยและด้านวิชาการ
5.1.5 (5) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานภายนอก
5.1.5 (6) หนั งสื อรับ รองการน าไปใช้ป ระโยชน์ จ ากองค์ความรู้ด้ านการจัด การเรีย นการสอนและด้ านการวิจั ย ของ
หน่วยงานภายนอก
5.1.5 (7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
5.1.5 (8) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานภายนอก
5.1.5 (9) หนังสือรับรองการนาไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของหน่วยงานภายนอก
 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2561 (5.1.6(1)) เพื่อทาหน้าที่กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2561 (5.1.6(2))
เอกสารหลักฐาน
5.1.6 (1) คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ คลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น ประจาปี
งบประมาณ 2561 ที่ 172/2560
5.1.6 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปี
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งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2560
 ข้อ 7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพั ฒนาการของคณะที่ ได้ ปรับให้ การด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุณ ภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2560 (5.1.7(1)) และดาเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการนาข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559 มาพัฒ นาปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 5.1.7(2)) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนวั ตกรรมการ
จัดการ ประจาปีการศึกษา 2560 (5.1.7(3)) และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดั บ วิทยาลั ยนวัตกรรมการจั ดการ ประจ าปี การศึกษา 2560 (5.1.7(4)) มี การดาเนิ น งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 มีการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย (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 าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan)จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2559
5.1.7 (4) คาสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมกรดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.7 (5) คาสั่งที่ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.7 (6) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
5.1.7 (7) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

1-4 และ 6-7 ข้อ

4.50 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.ฉัตรชัย กองกุล

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-909-3025
โทรศัพท์ :
E-mail : sqm@vru.ac.th
E-mail :
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560 (5.1.7(1)) และดาเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เอกสารหลักฐาน
5.2.1 (1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.)
5.2.1 (2) แผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.1 (3) คาส่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2560
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 5.2.2(1)) มีการติดตามการรายงาน
ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับวิท ยาลัยปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560และภาคเรียนที่
2/2560 โดยการทาบันทึกแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัย รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560และภาคเรียนที่
2/2560 ต่อผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2.2(2)-5.2.2(3)
เอกสารหลักฐาน
5.2.2 (1) คาสั่งที่ แต่งตั้งคณะกรรมกรดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
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5.2.2 (2) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.2 (3) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2560
5.2.2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 1/2561
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิด ผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2561
(เอกสารหมายเลข 5.2.3 (1)) โดยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
และส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
เอกสารหลักฐาน
5.2.3 (1) แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2560
5.2.3 (2) สรุปโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ย นวัต กรรมการจั ดการได้มี การติ ดตามการด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา 2560 โดยทาบันทึกข้อความให้ทางหลักสูตรดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองทั้งภาคเรียนที่
1/2560 และภาคเรียนที่ 2 /2560 เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.2.4 (1))
-5.2.4(2))
เอกสารหลักฐาน
5.2.4 (1) บันทึกข้อความ ติดตามการดาเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และภาคเรียนที่ 2
/2560
5.2.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ต่อผู้บริหารสูงสุด ทั้งระดับหลักสูตรและวิทยาลัย
 ข้อ 5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
มาปรับ ปรุงการท างาน และส่ ง ผลให้ มี การพั ฒ นาผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ โดยเข้าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 5.2.5 (1)) และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2559 และนาสู่แผนปฏิบั ติราชการประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2560 และแผนกลยุท ธ์วิท ยาลัยนวัตกรรมการจั ดการ และได้รายงานการประชุม ชี้แจงผลการดาเนิ นงานป ระกัน
คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 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) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.2.5 (3) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.2.5 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตร จากการติดตามการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 นั้น ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในรอบประจาปีการศึกษา 2560 เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานทุกหลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
5.2.6 (1) สรุปรายงานประตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด ในรอบปี
การศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย
จัดการหลักสูตรโดยรวม
3.51

27.64
10

=

2.76 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

วิทย์
-82.08 %
X100 =
สังคม
-70.15%
6 ข้อ (1-6)

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

30

ร้อยละ
42.15
ร้อยละ
≥10

ไม่บรรลุ

X100 =

1
32

X100 = 3.13 %

50 %

6 ข้อ

2.76 คะแนน
5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.26 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

6 ข้อ (1-6)

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.84 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

16
32

...........
...........

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

5.00 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

สังคมฯ
22,550
วิทย์ฯ
54,140
วิทย์ฯ
สุขภาพ
45,100
สังคม
18.40%
วิทย์ฯ
27.60%
วิทย์สุขภาพ
27.60%

...........

...........
...........
...........

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

วิทย์
206,525 บาท/
คน
สังคม
45,754 บาท/คน

บรรลุ

5.00 คะแนน

วิทย์
143.33 %
X 100 =
สังคม
22.31 %

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

เฉลี่ยรวม
4.65 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการแก่สังคม

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
6 ข้อ (1-6)
6 ข้อ
และวัฒนธรรม

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

7 ข้อ

7 ข้อ (1-4 และ 6-7)

บรรลุ

4.00 คะแนน

6 ข้อ

5 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)
เฉลี่ยรวม
4.50 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
องค์ประกอบ

ตัว
บ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม

6
3
1
1
2
13

ผลการประเมิน

คะแนนประเมินเฉลีย่
I

P

O

3.42
5.00

2.76
5.00

3.82

5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.83

3.88

ดี

ดีมาก

ดี

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

3.84
5.00
5.00
5.00
4.50
4.39

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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