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ค าน า 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามกรอบคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558 ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ร่วมมือเอ้ืออ านวย
ความสะดวกจนเกิดประสิทธิผลดังกล่าว 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จะน าผลที่ได้จากการประเมินตนเองฉบับนี้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ      
ไปพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการจัดการศึกษาที่มี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
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          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล) 
            คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
ที่ตั้ง  ส านักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
        เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

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

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2552 
บริหารงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
บริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เป็น
หน่วยงานในก ากับมีสถานะเทียบเท่าคณะ  

ต่อมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติให้วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดย เป็นส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.87 ระดับคุณภาพด ี
องค์ประกอบที่ 2  3 5.00 ระดับคุณภาพด ี
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ระดับคุณภาพพอใช ้
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  2 5.00 ระดับคุณภาพด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 13 4.48 ระดับคุณภาพด ี
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 

 



 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 1 

 

 
ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงำน 

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

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

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

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

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

 
2.  ปรัชญำ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้ำประสงค์ 
  ปรัชญำ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบนัที่มุ่งสรา้งสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   
  อัตลักษณ ์     

บัณฑิตจิตบริการเพื่อสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน 
  

  วิสัยทัศน์   
เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการบริการล าดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 
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  พันธกจิ   
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ที่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นสากล อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) เพื่อตอบสนองความ

ต้องการระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 
  เป้ำประสงค ์   

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุ่งผลิตบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการบริหารและการบริการ เพื่อ
ออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ปีละไม่น้อยกว่า 200 คน 

2.  ส่งเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านทางด้านการบริหารและการบริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 3. ให้บริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) แก่หน่วยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 300 คน และมีรายได้จากการบริการวิชาการแบบมี
รายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
เผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
 5. พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
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วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

 
 

3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
3.1 โครงสร้ำงองค์กร 
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3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  

4.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิา  พักตร์วิไล  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกรจัดการ  
2. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล  รองคณบดี 
3. อาจารย์ปรัชญพชัร  วันอุทา   รองคณบดี 
4. อาจารย์รวีพรรณ  กาญจนวฒัน ์  รองคณบดี 
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5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
            ระดับปริญญำตรี 3 หลักสูตร  

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

ระดับปริญญำโท 3 หลักสูตร  
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
6. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับปริญญำเอก 3 หลักสูตร  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
9. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 

ระดับปรญิญำ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปี พ.ศ. 
ที่ต้อง

ปรับปรุง 

วันที่อนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย 

วันที่อนุมตัิจำก 
สกอ. 

ปริญญาตร ี 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบนิ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 2565 3 พฤษภาคม 
2561 

- 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2562 5 กุมภาพันธ์ 
2558 

25 มิถุนายน 
2558 

 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบริการ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 2563 7 เมษายน 
2559 

7กรกฎาคม 
2559 

ปริญญำโท 1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2559 6 กันยายน 
2555 

15 พฤษภาคม
2557 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต   

2559 

(ปิด

6 ธันวาคม 
2555 

5 มีนาคม 2556 



 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 6 

 

ระดับปรญิญำ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปี พ.ศ. 
ที่ต้อง

ปรับปรุง 

วันที่อนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย 

วันที่อนุมตัิจำก 
สกอ. 

หลักสูตร) 

3.หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาตรมหา
บัณฑิต 

2564 3 สิงหาคม 
2560 

2 กุมภาพันธ์ 
2561 

ปริญญำเอก 1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

2559 6 กันยายน 
2555 

15 พฤษภาคม 
2557 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต
สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 2564 2 กุมภาพันธ์ 
2560 

15 สิงหาคม 
2560 

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

2564 5 มกราคม 
2560 

31 พฤษภาคม 
2560 

 
6. จ ำนวนนักศึกษำ 

            ตำรำง 1  จ ำนวนนักศึกษำใหม ่ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะ 
ปริญญำตร ี  ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม

ทั้งหมด ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 20   1   21 
รวม 20   1   21 
ที่มา : สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 34  
 ตำรำง 2  จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะ 
ปริญญำตร ี  ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม

ทั้งหมด ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 101  13 127 14 91 346 
รวม 101  13 127 14 91 357 
ที่มา : สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 37  
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 ตำรำง 3  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

คณะ 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 10 - - - - - 10 
รวม 10      10 

 
7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
มีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการจ านวน 32  คน สายสนับสนุน จ านวน 5 คน ซึ่งจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
จ าแนกตามคุณวุฒิ นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 30 คน โดยอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 15 คน 
ระดับปริญญาโท 15 คน และมีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1  คน อาจารย์  29 คน 

 

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
8.1 งบประมำณ 

 
a.  
b.  
c.  
d.  

8.2 อำคำรสถำนที่ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4 

อาคาร  100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต่ ำกว่ำ  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 

สำยวิชำกำร          
ข้าราชการ     1     
พนักงานมหาวิทยาลัย    14 15 29 1   
สำยสนบัสนุน          
พนักงานมหาวิทยาลัย   5       
รวม   5 14 16 29 1   

งบประมำณ จ ำนวนเงิน (หน่วย : บำท) 
งบประมาณแผน่ดิน 5,198,100 
งบประมาณรายได ้ 2,974,300 
รวม 8,172,400 
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9.เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน 
9.1  เอกลักษณ์ เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2  อัตลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

 
10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
1.6.1 ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต เพิ่มเติมจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามที่ก าหนดเพื่อให้เป็นจุดเด่นของวิทยาลัย และควรให้
ความรู้และฝึกทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ควร
แยกจากการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 
 
 
 
1.6.2 ควรพิจารณาปรับปรัชญา วิสัยทัศน์ ให้สะท้อน 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

1.6.1 หลักสูตรที่ปรับปรุงได้มีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ทักษะพิสัย) โดยใน
รอบปีงบประมาณ 2562 นั้น หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้ก าหนดทักษะพิสัยเพิ่มคือทักษะพิสัย
เฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการโดยนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการต้องมีทักษะพิสัยขั้นต่ าดังนี้ 
   1. มีความเป็นผู้มีจติบริการ 
   2. มีความคิดสรา้งสรรค ์
   3. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 
1.6.2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนปรัชญา 
วิสัยทัศน์  ให้ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย  โดยการ
ปรับเปลี่ยนสัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้มีการ Retrofire  เพื่อปรับตัวต่อ
รูปแบบการบริหารงานและยุทธศาสตร์ชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย  
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
2.1.1 ควรเขียนการรายงานผลการด าเนินงาน แยก

ประเด็นให้ชัดเจน    

2.1.2 แสดงให้เห็นถึงระบบและกลไก ให้เห็นชัดเจนว่ามี

อย่างไร มีการด าเนินตามระบบและกลไกอยา่งไร 

2.1.3 ควรจะมรีะเบยีบ ประกาศ คณะกรรมการ

กลั่นกรอง รองรับ 

2.1.4 ควรเขียนระบบและกลไก ให้มีความเชื่อมโยงกับ

ระบบของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

 

 
 
2.1.1 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เป็นการทบทวน ก ากับ ติดตาม การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองให้เป็นระบบ (ตอบ ข้อ 1 – ข้อ 4) 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.2.1 ควรเขียนรายงานให้มีระบบและกลไกที่ชัดเจน 

แยกเป็นรายบุคคล ด้านการจัดสรรเงินทุนสนับสนุน

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

2.2.2 ควรเขียนระบุว่าการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 

ว่าเป็นอาจารย์ภายในวิทยาลัยเท่านั้น และงบประมาณที่

ได้รับควรแบ่งให้ชัดเจนว่าเป็นของปีงบประมาณใด 

 
2.2.1 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เป็นการทบทวน ก ากับ ติดตาม การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองให้เป็นระบบ (ตอบข้อ 1และ ข้อ 2) 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร  
- - 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1.1 ควรด าเนินการตามแผน ระบบ กลไก อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามระบบท่ีวางไว้ และให้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดตี่อไป 

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็น
การทบทวน ก ากับ ติดตาม การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง
ให้เป็นระบบ  

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 
5.1.1 ควรน าผลการประเมินหลักสูตร เข้าพิจารณาในที่

ประชุมในระดับวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการ

ปรับปรุง พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ  ควรเขียน

รายงานผลการด าเนินให้ชัดเจน ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ก าหนด 

 
 
 
5.1.1 วิทยาลัยได้ก าหนดกิจกรรมในการปรับปรุงเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประกันคุณภาพปะจ าปีการศึกษา 2561 
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจ าปี การเตรียมความ
พร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสตูร 
5.2.1 ควรทบทวนการระบุความเสี่ยง แผนความเสี่ยงให้

ชัดเจน ควรระบุตัวช้ีวัดให้ชัดเจน ให้ตรงตามเกณฑ์

มาตรฐาน  
 

5.2.2 ทบทวนประเด็นการจัดการความรู้ และแผนการ

จัดการความรู ้

 

5.2.1 วิทยาลัยได้ก าหนดกิจกรรมในการทบทวนการระบุความ
เสี่ยง แผนความเสี่ยงให้ชัดเจนขึ้น ภายใต้โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
5.2.22. วิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยใจและวิชาการ เพื่อทบทวนประเด็น
การจัดการความรู้และจัดท าแผนการจัดการความรู้  
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ปีกำรศึกษำ 2561 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

องค์ประกอบที่ 1  กำรผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลกำรบริหำรจดักำรหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 
                                  ส านักส่งเสริมวิชาการและฯ 

โทรศัพท์ : 02-9093021 โทรศัพท์ : 492 , 322-323 
E-mail :  E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 9 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลกำรประเมิน 

หมำยเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่ำคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที ่2 - 6 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่ำน 3.44  

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผ่ำน 2.94  

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 

ผ่ำน 2.70  

4) หลั กสู ตรรั ฐป ระศาสนศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผ่ำน 2.96  

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ผ่ำน 2.77  

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ผ่ำน 2.58  

7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผ่ำน 2.99  
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8) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

ผ่ำน 3.04  

9 ) หลั กสู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ผ่ำน 3.23  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  26.65  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9  

คะแนนที่ได ้       คะแนน 2.96  

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 2.96 2.96 คะแนน ไม่บรรล ุ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ประจ าปีการศึกษา 2561  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหนา้ที่ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-909-3027 
E-mail :  E-mail :  personnel@vru.ac.th 
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 30 คน มี
คณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 30 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 16 

แสดงวิธีกำรค ำนวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 16 
x 100 =  ร้อยละ53.33 

 30 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 53.33 

x 5 =  5  คะแนน 
 40 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 53.33 5 คะแนน บรรลุ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.2 (1) รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2561 – 31 พฤษภาคม 2562) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : วิชำกำร หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหนา้ที่ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-909-3027 
E-mail :  E-mail :  personnel@vru.ac.th 
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 32 คน มี
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้  
ทั้งนี้ยังมีอาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในกระบวนการ จ านวน  7 คน 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 30 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 29 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 0 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

รวมจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 1 

แสดงวิธีกำรค ำนวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 1 
x 100 =  ร้อยละ3.33 

 30 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 3.33 

x 5 =  0.28 คะแนน 
 60 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 52.15 ร้อยละ 3.33 0.28 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.3 (1) รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 

พฤษภาคม 2562) 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : ส านกัส่งเสริมวิชาการและฯ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-529-0674-7 ต่อ 322-323 
E-mail :  E-mail : titigran@vru.ac.th  
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1.จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 346 

2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

กลุ่มวิทย ์
64.47 

กลุ่มสังคม 
263.46 

3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  30 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลุ่มวิทย ์
20 

กลุ่มสังคม 
25 

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

กลุ่มวิทย ์
2.11 

กลุ่มสังคม 
10.98 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 

กลุ่มวิทย ์
-89.44 

กลุ่มสังคม 
-56.09 
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แสดงวิธีกำรค ำนวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มวิทย์) 

12.67 
 =  2.11 

6 
 

2.11-20 x 100 =  ร้อยละ – 
89.44 20 

 
2.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มสังคม) 

263.46 
=  10.98 

24 
 

10.98-25 
x 100 =  ร้อยละ – 56.09 

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

5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 =  ........... คะแนน 
4 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ ≥10 

ร้อยละ 
กลุ่มวิทย ์– 56.09 
กลุ่มสังคม – 89.44 

 

5.00 คะแนน บรรลุ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.4 (1) ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2561  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์  และ
นายนเรศ  นวนแจ้ง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 082-422-9662 08-7703-0814 โทรศัพท์ : 02-909-1752 
E-mail : raweepan@vru.ac.th 
ooy.240232@hotmail.com 

E-mail :  ransaya@hotmail.com,      
             room_ab13@hotmail.com 

วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ 1.จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 
ผลการด าเนนิงาน 
       วิทยาลัยนวัตกรรมมีระบบและกลไกในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
วิทยาลัย โดยมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 และ 2/2561 ทางวิทยาลัยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาด าเนินงานตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกสาขาวิชาทุกชั้นปี เพื่อดูแลและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละชั้นปี พร้อมจัดท าแบบบันทึกการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีของทุกหลักสูตร 

 มีการน าผลสรุปการด าเนินงานจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การแนะแนวการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน และแนะแนวการใช้ชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2561 มี
ดังนี้      

กำรแนะแนวด้ำนวิชำกำร 
ในภาคการศึกษา 2561 ผลสรุปการด าเนินงานที่ผ่านมาดังนี้  ทางวิทยาลัยได้น าปัญหาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาที่

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

กำรแนะแนวกำรใช้ชีวิต 
แนะแนวการใช้ชีวิตและการให้ค าปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ  การแก้ไขปัญหา

บางปัญหาอาจจะไม่สามารถจัดการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพหรือทันต่อระยะเวลาที่ก าหนดได้เนื่องจากภาระงานด้าน
อ่ืนๆ เช่น ปัญหานักศึกษาจีนเช่าหอพักภายนอก การย้ายหอพักของนักศึกษาจีน ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษา
ระหว่างฝึกงาน และการอ านวยความสะดวกในการประสานงานเอกสารต่างๆให้กับนักศึกษาชาวจีน 

 ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการน าผลประเมินการให้บริการ ด้านต่างๆมาหารือและวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการ

mailto:raweepan@vru.ac.th
mailto:ooy.240232@hotmail.com
mailto:ransaya@hotmail.com
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จัดการดังนี้ 
กำรแก้ปัญหำที่พบจำกกำรแนะแนวด้ำนวิชำกำร 

          ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. หรือตามวาระที่เหมาะสม 
และสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีไลน์กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานแบบเร่งด่วน ทุกคร้ังที่มีการให้
ค าปรึกษาต้องบันทึกข้อมูลการพบนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน หากที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตารางที่จัดเตรียม
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าพบ เน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาคู่มือการให้ค าปรึกษาในกรณี
ปัญหาเร่ืองการลงทะเบียน เพิ่ม ถอนรายวิชา ใบค าร้องต่างๆ และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มีการให้
ข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ช่องทางสื่อสารเฟสบุ๊ค และการแจ้งเตือนอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน
ไลน์กลุ่มอาจารย์ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนและมีคู่มือการด าเนินการคือ จ านวนนักศึกษาที่มีปัญหาลดลงมากกว่าครึ่งของ
จ านวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การจองรายวิชา การลงทะเบียน และการจ่ายค่า
เทอมในเวลาที่ก าหนด 

กำรแก้ปัญหำกำรใช้ชีวิต 
กรณีนักศึกษาจีนย้ายหอพัก โดยงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยได้ช่วยอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหานี้ 

โดยการประสานงาน เรื่องเอกสาร ตรวจดูเอกสารสัญญาเช่า ทางวิทยาลัยได้มอบหมายให้กับอาจารย์สัญชาติจีนใน
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในการรับผิดชอบดูแล นักศึกษากลุ่มนี้โดยเฉพาะการจัดการกระบวนการของการ
สนับสนุนแนะแนวการใช้ชีวิตดังนี้  

นักศึกษาไทย นักศึกษาจีน 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชาวจีน 
 
สนับสนนุการให้บริการแนะแนวการใช้ 
ชีวิต เช่น ให้ค าแนะน า เร่ืองความ ไม่
เข้าใจ ระหว่าง ผู้ปกครอง และ 
นักศึกษา ปัญหาความไม่เข้าใจกัน ของ
นักศึกษาและเพื่อนร่วมชัน้ 

สนับสนนุการให้บริการแนะแนวการใช้ชีวิต 
เช่น ค าแนะน าเร่ืองการหาหอพัก ส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการใช้รถส่วนตัว การช่วย 
เหลือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ค าแนะน าและ 
การแจ้งความ 
 

สนับสนนุการให้บริการแนะแนวเร่ืองเอกสารการเข้าพ านักในประเทศ  
เช่น การต่อวีซ่า 

  
เอกสำรหลักฐำน 
1.5.1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 
2561 
1.5.1(2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561  
1.5.1(3) ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2561 



 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 18 

 

1.5.1(4) เอกสารเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ผ่านทางโซเชียลมีเดีย คือ Facebook และ Line 
1.5.1 (5) ฐานข้อมูลนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.5.1 (6) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2557 

 ข้อ 2.มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอก
เวลำแก่นักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการประชุมเพื่อวางแผนการให้บริการข้อมูลหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา แจ้งช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษา อาทิเช่น ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษากลุ่มพิเศษงานพิเศษ การรับสมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความ เป็นต้น โดยวิทยาลัยจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้  

- จดหมาย หรือ โทรศัพท์ ส าหรับการติดต่อและประชาสัมพนัธภ์ายนอก เช่น ผูป้กครอง 

-  จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-Mail)  โทรศัพท์ Line ส าหรับคณะกรรมการนักศึกษาของวิทยาลัย 

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

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

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

 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนร่วมกันใน
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 
2561 เช่น 
           โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานในสายธุรกิจการบริการ 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัทชิเซโด้ ประเทศไทย จ ากัด 
           โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ

http://cim.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
http://cim.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
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บิน  (น านาชาติ )และหลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช าการจั ดการการบริการและการโรงแรม  
วันที่ 21 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
          การจัดอบรมวิธีการเตรียมตัวเข้ารับสมัครงาน การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน ร่วมกับรายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2561 
          โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล จัดกิจกรรมอบรม TOIEC Boot Camp 1/2561  
          โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การท างานในสายอาชีพแก่นักศึกษา ร่วมกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  30 ตุลาคม 2561  ณ ห้องเรียน 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์       
          โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
เอกสำรหลักฐำน 
1.5.3(1) โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานในสายธุรกิจการบริการ 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัทชิเซโด้ ประเทศไทย จ ากัด 
1.5.3.(2) โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (นานาชาต)ิและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการบริการและการโรงแรม  
วันที่ 21 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครนิทร์ 
1.5.3.(3) การจัดอบรมวิธีการเตรียมตัวเข้ารับสมัครงาน การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน ร่วมกับรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2561 
1.5.3 (4) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล จัดกิจกรรมอบรม TOIEC Boot Camp 1/2561 
1.5.3 (5) โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การท างานในสายอาชีพแก่นักศึกษา ร่วมกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  30 ตุลาคม 2561  ณ ห้องเรียน 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์       
1.5.3 (6) โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

  ข้อ 4.ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจดับรกิำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51                
จำกคะแนนเต็ม 5 
ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยได้ประชุมเพื่อวางแผนและปรับปรุงการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการข้อมูล โดย
การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการประเมินโดยแบบสอบถาม ความพึงพอใจ การให้การปรึกษาและ
บริการด้านจัดท าข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา  

ทั้งนี้แต่ละโครงการมีการใช้แบบประเมินในการประเมินโครงการ แต่แบบสอบถามนั้นไม่ได้เป็นชุ ดค าถามแบบ
เดียวเดียว เกณฑ์การวัดประเมินปรับตามบริบทของแต่ละโครงการ ท าให้การเมินกิจกรรมโครงการโดยรวมให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ไม่ได้มีการแยกให้ชัดเจนว่าค าถามข้อไหนวัดด้านใด หากสรุปและประเมินผลออกมา สามารถ
สรุปออกมาในภาพ รวมของความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงโดยรวมได้ แต่ในส่วนของด้านอ่ืนๆ เช่นแต่ละด้านที่ถูก
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ประเมินด้วยรูปแบบค าถามที่ต่างออกไปอาจจะท า ให้ผลที่ได้นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะความไม่เที่ยงของข้อชุด
ค าถาม 
     ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินการให้บริการแบบเดียวกันทุกกิจกรรม โดยมีการแบ่ง ด้าน  3 
ด้าน อย่างชัดเจน คือ ความรู้ ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ และการน าไปใช้ประโยชน์ และค าถาม ที่ใช้วัดใน
แต่ละด้านควรเป็นแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐาน 
เอกสำรหลักฐำน 
1.5.4 (1) สรุปผลประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการด้านการให้ค าปรึกษาข้อมูลข่าวสารและด้านการจัด
กิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ข้อ 5.น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำรประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยได้น าผลประเมินความพึงพอใจระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลนักศึกษา 
            จากการน าผลการประเมินมาพิจารณา วิทยาลัยควรปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มนักศึกษาให้มี 
ประมิทธิภาพมากขึ้น เนื้อหาของข่าวสารและความน่าสนใจของข้อมูลที่เสนอผ่านช่องทาง facebook และได้สรุปแนว
ทางการพัฒนาพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาจากปีการศึกษา 2560 น ามาพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารและการให้บริการข้อมูลในปีการศึกษา 2561 โดยการให้บริการเว็บไซต์และ facebook มีพื้นที่การแจ้ง
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ การรับสมัครงาน ความรู้ มีการจัดการ Content ของ facebook cim ที่น่าสนใจ ทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น ข่าวเก่ียวสายอาชีพ การเปิดรับสมัครงาน รวมถึงวิธีการพัฒนาทักษะต่างๆที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์ 
เอกสำรหลักฐำน 
1.5.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้เรื่องการจัดท าเว็บไซต์ศิษย์เก่าเพื่อเป็นทางการในการให้ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงผู้เข้าชมเว็บได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยัง
ง่ายต่อการอ่านและค้นหาข่าวหรือข้อมูลต่างๆ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บ ไซต์จะถูกแชร์ให้ไป
ปรากฏใน facebook ของวิทยาลัยด้วยเช่นกัน  

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

ฐานข้อมูลด าเนินการบรรลุไปแล้วแต่การพัฒนาระบบและการจัดการระบบยังคงต้องท าอย่างต่อเนื่อง จากการ
ประเมินของรอบที่ผ่านมานักศึกษาและศิษย์เก่าให้ข้อแนะน าเร่ืองเนื้อหาที่เผยแพร่ยังขาดความน่าสนใจ และประโยชน์
ที่จะน าไปใช้ส าหรับศิษย์เก่ายังไม่เป็นที่พอใจและต้องปรับปรุง 

ในภาคการศึกษา 2561 จึงมีการปรับปรุงการวางเนื้อหาที่จะ เผยแพร่ โดยแบ่งชนิดของเนื้อหาตามประเด็นต่างๆ 
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ดังนี้เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า ทั้งในเรื่อง
การศึกษาต่อ การรับสมัครงาน วิธีการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้เป็นที่ต้องการ ข่าวสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนของนักศึกษาและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าประสงค์ และผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.51  
เอกสำรหลักฐำน 
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 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อาจารย์รวพีรรณ กาญจนวัฒน์ 
นายนเรศ  นวนแจ้ง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 08-2422-9662, 08-7703-0814 โทรศัพท์ : 02-909-1752 
E-mail : raweepan@vru.ac.th 
ooy.240232@hotmail.com 

E-mail :  ransaya@hotmail.com,      
             room_ab13@hotmail.com 

วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 1.จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนและกำรจัดกิจกรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
      วิทยาลัยฯ ด าเนนิการการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น วิทยาลยั
ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบ และงบประมาณทีช่ดัเจน โดยแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก าหนดนโยบายของวิทยาลัยฯ 
เอกสำรหลักฐำน 
1.6.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 
1.6.1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ข้อ 2.ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ควำมรู้  
            3) ทักษะทำงปัญญำ  
            4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
            5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม 
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

 

mailto:raweepan@vru.ac.th
mailto:ooy.240232@hotmail.com
mailto:ransaya@hotmail.com
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(1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่  
    - โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 13 กันยายน 

2561 ณ บ้านเรือนไทย 
    - กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลญัจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดย นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานกลาง คือ กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งด าเนินการจัดโครงการ
ข้างต้น 

   - งานพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ เนื่องในวันเจ้าฟ้า ประจ าปี 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  โดย
นักศึกษาเข้าร่วมกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

(2) ด้ำนควำมรู้ ได้แก่  
      - โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop 
      - โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

            - โครงการ Effective English Communication for Careers 
     -  โครงการ Communication English in the 21st Century 
     -  โครงการ English Academic Reading and Writing 
     -  โครงการ TOIEC Boot Camp  
     -  โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสตูรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร

สองภาษาทุกชั้นปี (วิทยาลยันวตักรรมการจัดการ)  
     - โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบิน 

(นานาชาต)ิ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครินทร์ 

 (3) ทักษะทำงปัญญำ ได้แก่ 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Photoshop 
   -โครงการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 

       (4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ         
         - โครงการ CIM DRINK 17 มิถุนายน 2562 
         - โครงการแสดงความยนิดีบัณฑิต เมษายน 2562 
       (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
          - โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
          - โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop  
นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯได้มีการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
      (6) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
       -  โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย"เจา้ฟ้าเกมส์" 16 มีนาคม 2562 
      (7) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม ไดแ้ก่  
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        - กิจกรรม CIM อาสา 6 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงพืน้ที่ภายในโรงเรียนสัณฐิติศึกษา ต. ละหาร อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 
       - กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ (ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน) 
     (8) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก ่ 

 - โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561  
ณ เรือนไทย 

 - โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 ถึง 21 มกราคม 2562 

 - โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - กัมพูชา ณ Universitty of Management and Econnomics 
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่ 
14-18 กันยายน 2561 
เอกสำรหลักฐำน 
1.6.2(1) โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 
ณ บ้านเรือนไทย 
1.6.2(2) กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  
1.6.2(3)  งานพิธวีางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ เนื่องในวันเจ้าฟา้ ประจ าปี 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
1.6.2(4)  โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop         
1.6.2 (5) โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
1.6.2(6) โครงการ Effective English Communication for Careers 
1.6.2(7) โครงการ Effective English Communication for Careers 
1.6.2(8) โครงการ Communication English in the 21st Century 
1.6.2(9) โครงการ English Academic Reading and Writing 
1.6.2(10) โครงการ TOIEC Boot Camp  
1.6.2(11) โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
สองภาษาทุกชั้นปี (วิทยาลยันวตักรรมการจัดการ)  
1.6.2(12) โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(นานาชาต)ิ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครินทร์ 
1.6.2 (13) กิจกรรม ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  
1.6.2 (14) โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 21 
ธันวาคม 2561 ถึง 21 มกราคม 2562 
1.6.2 (15) โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - กัมพูชา ณ University of Management and Economics 
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่ 
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 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน ทางวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
ดังนี้ 
     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการเมื่อ 12 กันยายน 2561 เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตนใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ความรู้ด้านกฎระเบียบ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึ กษ า ณ  ห้ องราชนครินท ร์  ชั้ น  5  อาคาร  100  ปี  สม เด็ จพ ระศรีน ครินท ร์  มห าวิท ยาลั ย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เอกสำรหลักฐำน 
1.6.3(1) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยได้วางแผนและจัดท าแบบประเมินผลความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของ ทุกกิจกรรมและน ามาปรับปรุงเพื่อ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
เอกสำรหลักฐำน 
1.6.4(1) รายงานสรุปผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

 ข้อ 5.ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยได้จัดท าแบบประเมินผลความส าเร็จของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมและน ามาปรับปรุงเพื่อด าเนินงานครั้งต่อไป 
เอกสำรหลักฐำน 
1.6.5(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

 ข้อ 6.น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยได้มีการน าผลการประเมินน ามาปรับปรุงเพื่อด าเนินงานครั้งต่อไป 
เอกสำรหลักฐำน 
1.6.6(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2561 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 1 
 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
       วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจึง
สามารถน าผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้ดี 

        วิทยาลัยสนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและจากภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
         การด าเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน และ
แนวทางที่ควร เนื่องจากติดขัดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น สถานที่  สภาพอากาศ และ
งบประมาณ จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่
ราบรื่นเท่าที่ควร 

         ก าหนดวิธีการและกระบวนการในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน และวางแผน
ส ารอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตาราง
กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจาก
แผนที่ก าหนดไว้ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบ และกลไก ในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.อมรรกัษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail :  E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ข้อ 1.มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้ก าหนดให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1)) และเว็บไซต์สถาบันวิจัย  
เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคณะ/วิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งระบบ โดยทุกคณะ/วิทยาลัยได้มี
การด าเนินการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสถาบันวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึง
และน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ 
                   1. การใช้ฐานข้อมูลนักวิจัยและการด าเนินการวิจัย เช่น  โครงการวิจัย,  งบประมาณ,  แหล่งทุน และ
ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://researcher.vru.ac.th/) ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เอกสาร 2.1.1(2)) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัย
ผ่านทางระบบออนไลน์ 
                    2. ระบบบริหารจัดการงานวิจยั 

               2.1  ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย ผ่านระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้แก่ ระบบ MIS  

               2.2  ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย กรณีงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ ระบบ National 
Research Management System: NRMS) ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐาน       
ขอมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(3))   
                   3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยส านักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน  ฐานข้อมูลของ สกอ.  
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก  และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ

http://researcher.vru.ac.th/
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ภาษาต่างประเทศ (เอกสาร 2.1.1(4)) ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสาร 2.1.1(5)) ฐานข้อมูล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   
เอกสำรหลักฐำน 
2.1.1 (1) เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ Cim.vru.ac.th 
2.1.1 (2) โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบนัวิจัยและพัฒนา
(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) 
2.1.1 (3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) 
2.1.1 (4) ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย 
2.1.1 (5) ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1.1 (6) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 
2.1.1 (7) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย 
2.1.1 (8) คู่มือการวิจัย 

  ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจดำ้นกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์                                                                                                                                                    
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
             - สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร     
             - กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ(visiting professor) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
                           วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีห้องให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ ส าหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มาใช้ร่วมกัน   
             2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
                           วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการสนบัสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดให้ใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยท าเป็นประกาศใช้ห้องสมุดร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
             3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
                 - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการด าเนินการให้อาจารย์และบุคลากรสังกัดหลักสูตรที่ เป็นศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และห้องปฏิบัติการ

http://rd.vru.ac.th/mis/login.php
http://202.29.39.35/rdiweb/4.research_and_fund/re14.html?select=&textSearch=&page=1
http://rd.vru.ac.th/
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เฉพาะทางสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีการรับรองห้องปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ มีข้อก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการ
เตรียมตัวอย่างไปจนถึงความช านาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภ าพ
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงการ
ประมาณค่าความไม่แน่นอน และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า-ออก 
ภายหลังเวลาราชการ เป็นต้น 
             4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 
                -  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดกิจกรรม  โดยการท าบนัทึกประชาสัมพันธ์โครงการภายในหนว่ยงานเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ เชน่ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ 
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
เอกสำรหลักฐำน 
2.1.2 (1) ภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
2.1.2 (2) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 

  ข้อ 3.จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ งบประมำณปี 2562  (1 ตุลำคม 61 – 
31 กันยำยน 2562) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับคณะ/วิทยาลัย 
ซึ่งทุกคณะ/วิทยาลัยสามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อขอทุน สนับสนุนในการท าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อขอทุนสนับสนุนในการท า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าว จากการส ารวจในรอบนี้มีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยปี 2562 ทุนภายใน มี
ทั้งหมด 2 เร่ือง ดังนี้ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 เร่ือง  
1. เร่ือง ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม งบประมาณ 814,000 บาท 

ผู้วิจัย 1.อาจารย์ ดร.ศศิธร  หาสิน  ร้อยละ 70  (สังกัดวนก)  
2.อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศน์  สวสัดี   ร้อยละ 30  (สังกัดวนก) 
 

2. เร่ือง การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตกา๊ชชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในดินเค็ม ดินเปรี้ยว และ   
ดินดาน งบประมาณ281,120 

ผู้วิจัย 1.อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศน์  สวัสดี   ร้อยละ 70 (สังกัดวนก) 
 

             3 เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนตามยทุธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6  บ้านทบัพริก ต าบลทบัพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 154,000  บาท 

     ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง ร้อยละ 100 (สังกัดวนก) 
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             4 เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนตามยทุธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  หมู่ 6  ชุมชนบา้นคลองระแหง ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ีงบประมาณ 
154,000  บาท 

    ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.สุนทรี จนีธรรม ร้อยละ 100 (สังกัดวนก) 
 

               5 เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  หมู่ 6 บ้าน อพป.คลองน้ าใส ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 
154,000  บาท 

     ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา ร้อยละ 100 (สังกัดวนก) 
 

กลุ่มสังคมศาสตร์ 4 เร่ือง  
1. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของ

เครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา งบประมาณ 160,000 
ผู้วิจัย 1.อาจารย์พัชราภรณ์  จนัทรฆาฎ ร้อยละ 10 (สังกัดวนก) 
 

             2 เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนตามยทุธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  หมู่ 5  ชุมชนบา้นคลองระแหง ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 
154,000  บาท 

     ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี ร้อยละ 100 (สังกัดวนก) 
 

             3 เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนตามยทุธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  หมู่ 4  ชุมชนบา้นคลองระแหง ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี งบประมาณ 
154,000  บาท 

     ผู้วิจัย อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ ร้อยละ 100 (สังกัดวนก) 
 

             4 เร่ือง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนตามยทุธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  หมู่ 1  ชุมชนคลองน้ าใส ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 154,000  
บาท 

     ผู้วิจัย อาจารยช์นัญชิตา อรุณแข ร้อยละ 100 (สังกัดวนก) 
เอกสำรหลักฐำน 
2.1.3 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
รางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุน 
2.1.3 (2) เว็บไซต์ cim.vru.ac.th 
2.1.3 (3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
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2.1.3 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2562 คร้ังที่ 1  
2.1.3 (5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 ข้อ 4.จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ งบประมำณปี 2562  (1 ตุลำคม 61 – 31 กันยำยน 2562) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดย
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ(เอกสารหมายเลข 2.1.4 (1)) ซึ่งก าหนดให้ทุกคณะ/
วิทยาลัย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา แทนระบบเดิมที่ให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเป็นรายคณะ/
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)-2.1.4(4)) ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4 บทความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
70,000 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(20,000 บาท) 

1. อ.ดร.อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์  เร่ือง การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อฐานในการพัฒนาผ่านกลไกด้าน
เกษตรปลอดภัย  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) หน้า 282 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(20,000 บาท) 
             1. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล  เรื่องการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 
2561) หน้า 217 
           2. อ.ดร.อนัญญา  โพธิป์ระดิษฐ์  เร่ือง .อิทธิพลของจ านวนนักท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื่นสัมพัทธ์ของอากาศในอาคารโบราณสถาน 
 วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2562) หน้า 33 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.  (30,000 บาท) 
             1. Ananya  Popradit .Comparison  of  composition between farmlands  and  conserved  
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 ข้อ 5.มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล ICT และ SCOPUS   
และการจัดประกวดบทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น คือ อ.ดร.อมรรักษ์  
สวนชูผล โดยได้การอ้างอิงจากผลงงาน 2 เรื่อง ได้แก่ บทความวิจัยเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ บทความวิชาการเร่ืองการส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานในองค์กร 

และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
เอกสำรหลักฐำน 
2.1.5(1) โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.1.5(2) ประกาศนียบัตร 
2.1.5(3) สรุปโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะด้านการวิจัย 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
ผลการด าเนินงาน 
          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด   โดยมีการประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆในการบริหารงานจัดการงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 
2.1.6 (1)) รวมถึงมีหน้าที่ในการวางแนวทางขั้นตอน ประสานงานกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องของ ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์และนักวิจัยซึ่งการด าเนินการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 
และทรัพย์สินทางปัญญา และเบื้องต้นได้ก าหนด ระบบและขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ไว้ในคู่มือวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 2.1.6 (2) - 2.1.6(3)) 
เอกสำรหลักฐำน 
2.1.6 (1) ค าสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.1.6 (2) คู่มือวิจัย  
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก : งำนวิจัย หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail :  E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 1,095,120  
บาท ภายนอก จ านวน - บาท รวมทั้งหมด จ านวน 1,095,120 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
จ านวน 30 คน  
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยในสถำบัน  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,452,103 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 649,364 

2. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยนอกสถำบัน - 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมน่ับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วิธีกำรค ำนวณ  
แสดงวิธีกำรค ำนวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

1,452,103 
= 242,017 บาท/คน 

6 
แปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 

242,017 
x 5 = 5.00 คะแนน 

60,000 
 
แสดงวิธีกำรค ำนวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

649,364 
= 27,056 บาท/คน 

24 
แปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 

27,056 
x 5 = 5.00 คะแนน 

25,000 
ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร) 

5+5/2 = 5.00 คะแนน 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2559 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

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

สังคมฯ 27,056 บาท/คน 

วิทย์ฯ 242,017บาท/คน 
5.00 คะแนน บรรลุ 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

 สัญญาทุนวิจัย วช ปีงบประมาณ 2562 
  

ชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ จ ำนวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภำยใน 
ทุน

ภำยนอก 
กลุ่มวิทย์ 

ศึกษาการเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดิน
เสื่อมโทรม (814,000) 
อ.ดร.ศศิธร หาสิน 70%=569,800 วิทย์ 
อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 30%=244,200 วิทย ์
 

814,000 อ.ดร.ศศิธร หาสิน  
อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 

(วช.)  

การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในดินเค็ม ดินเปรี้ยว 
และดินดาน (401,600) 
อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 70%=281,120 -วิทย ์

281,120 อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี  
 

(วช.)  

การบ าบดัน้ าชะขยะและผลิตกระแสไฟฟา้โดย
ใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยว 
อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี  100%=82,350 

82,350 อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี  
 

  

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม   5%=7,700 (กลุ่มวิทย์) 

7,700 อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม    
  

  

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ต าบลทับพริก อ าเภอ
อรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 
อ.ดร.อนันญา  โพธิ์ประดิษฐ์ 

154,000 อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 
อ.ดร.อนันญา  โพธิ์ประดิษฐ์  

  

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม 16%=25,666 

51,333 อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม 
อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 
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อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 16%=25,666 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
อ.ดร.ผมหอม  เชิดโกทา 20%=30,800 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ  20%=30,800 

61,600 อ.ดร.ผมหอม  เชิดโกทา 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 
 

  

รวม 1,452,103    
กลุ่มสังคม 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
อ.แพรวพรรณ  สวุรรณพงค์ 45%=69,300 
อ.ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่  5% =7,700 
อ.พูนสวัสดิ์  แกว้เกียรติสกุล 5%=7,700 
อ.ธัชชัย อินทะสุข      10%=15,400 
อ.สินิทรา  สุขสวัสดิ ์ 30%=46,200 

146,300 อ.แพรวพรรณ  สุวรรณพงค์  
อ.ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่   
อ.พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรตสิกุล  
อ.ธัชชัย อินทะสุข       
อ.สินิทรา  สุขสวสัดิ์   

  

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 5 ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
อ.ดร.ภัทรพล  ชุ่มม ี  16%=25,666 
อ.ดร.พรนภา  เตียสธุิกุล   16%=25,666 
อ.พูนสวัสดิ์  แกว้เกียรติสกุล    16%=25,666 
อ.ธัชชัย อินทะสุข       16%=25,666 
อ.สินิทรา  สุขสวัสดิ ์    16%=25,666 
อ.แพรวพรรณ  สวุรรณพงค์  16%=25,666 

154,000 อ.ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี 
อ.ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล 
อ.พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล  
อ.ธัชชัย อินทะสุข       
อ.สินิทรา  สุขสวัสดิ์   
อ.แพรวพรรณ  สุวรรณพงค์  

  

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
อ.แพรวพรรณ  สวุรรณพงค์   16%=25,666 
อ.วัลภา  จันดาเบ้า   16%=25,666 
อ.ดร.ฉัตรชัย  กองกุล   16%=25,666 
อ.ดร.สุขสกล  วลัญตะกุล   16%=25,666 

102,664 อ.แพรวพรรณ  สุวรรณพงค์  
อ.วัลภา  จันดาเบ้า 
อ.ดร.ฉัตรชัย  กองกุล 

อ.ดร.สุขสกล  วลัญตะกุล 
 
 

  

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ

92,400 อ.ดร.นภาพร  สิงห์นวล 

อ.ลลิดา  แก้วฉาย 

  



 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 37 

 

การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
อ.ดร.นภาพร  สิงห์นวล 30%=30,800 
อ.ลลิดา  แก้วฉาย        30%=30,800 
อ.นอ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน ์ 30%=30,800 

อ.นอ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน ์

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 1 ต าบลทับพริก อ าเภอ
อรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
อ.ชนัญชิตา  อรุณแข   25%=38,500 
อ.อรวรรณ  สิทธวิิจารณ์  25%=38,500 
อ.ภัทราพร  ทิพย์มงคล  25%=38,500 
อ.พัชราภรณ์  จันทรฆาฎ  25%=38,500 

154,000 อ.ชนัญชิตา  อรุณแข 

อ.อรวรรณ  สิทธิวิจารณ์ 
อ.ภัทราพร  ทิพย์มงคล 

อ.พัชราภรณ์  จันทรฆาฎ 

  

รวม 649,364    
รวม 2,101,467    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งำนวิจัย หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                  ส านักส่งเสริมวิชาการและฯ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 331 , 422 
E-mail :  E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th 
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 16  เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงาน
ค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก 
(1) 

จ ำนวน (ชิ้น) 
(2) 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนัก 
(1) x (2) 

ผลงำนทำงวิชำกำร (กลุ่มวิทย)์ 
0.20 1 0.2 
0.40 -  
0.60 -  
0.80 3 2.4 
1.00 2 2 

รวม  4.6 
ผลงำนทำงวิชำกำร (กลุ่มสังคม) 

0.20 6 1.2 
0.40 1 0.4 
0.60 4 2.4 
0.80 2 1.6 
1.00 - - 
รวม  5.6 
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วิธีกำรค ำนวณ  
แสดงวิธีกำรค ำนวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

4.6 
X100 = ร้อยละ 76.66 

6 

แปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
76.66 

x 5 = 5  คะแนน 
30 

 
แสดงวิธีกำรค ำนวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

5.6 
X100= ร้อยละ 23.33 

24  

แปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
23.33 

x 5 = 5  คะแนน 
20 

ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร) 
5+5 

 = 5 คะแนน 
2 
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 

ที่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อำจำรย ์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์ 

คุณภำพผลงำนวิชำทำงวิชำกำร 

 กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 สุวารีย์ ศรี
ปูณะ, 
ประภาพร 
ชุลีลัง 
และผม
หอม 
 เชิดโกทา. 

สุวารีย์ ศรีปูณะ, ประภาพร ชุลลีัง 
และผมหอม เชิดโกทา. (2561). 
ความหลากหลายของอาหารพื้นเมอืง
กับความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
นิเวศเมือง ต าบลสามโคก อ าเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี. รำยงำนสืบ
เนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยำ คร้ังท่ี 9 และงำนประชุม
ระดับปริญญำตรี ระหว่ำงวันที่ 18-
19 ตุลำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำน.ี จังหวัด
ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี. 
 

 กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 อ.สินิทรา 
สุขสวัสดิ ์

สินิ ทรา สุ ขสวัสดิ์ .(2561).ความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
ประเทศไทย.ประชุมวิชำกำรทำง
ธุรกิจและนวัตกรรมกำรจัดกำร
ระดับชำติ ประจ ำปี  2561 วันที่ 
22-23 กันยำยน 2561 วิทยำลัย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ ก ำ ร จั ด ก ำ ร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น . จังหวัด
ขอนแก่น. 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อำจำรย ์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์ 

 

 0.2  ปรัชญพัชร 
 วันอุทา 
 

วรพจน์ ศิริชาลีชัย, ปรัชญพัชร วันอุ
ทา.(2561). 
ประวัติศาสตร์การตลาด : ร่องรอย
พุทธพาณิชย์ในบริบทของสยาม/ไทย 
(ระยะก่อตัว). Proceeding for 
National Conference 
PCRUNC2018, 723-726.  
วันท่ี 8-9 มีนาคม 2561 ฌ โรงแรม
อิมพีเรียล พูแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ ์

 

 0.2 สุขสกล 
วลัญ
ตระกลู 

สุขสกล วลัญตระกลู. (2561). การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
น้ าพริกมะขาม: กรณีศึกษาสหกรณ์
การเกษตรคลองหลวง จ ากดั หมู่ 7 
ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี. รำยงำนสืบ
เนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยำ คร้ังท่ี 9 และงำนประชุม
ระดับปริญญำตรี ระหว่ำงวันที่ 18-
19 ตุลำคม 2561  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี. จังหวัดปทุมธาน:ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี.  

 

 0.2 พูนสวัสดิ์   
แก้ว
เกียรติ
สกุล 

พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรตสิกุล. (2561). 
การศึกษาปัจจัยคณุสมบัตสิ่วนบุคคล
และแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบตัิการที่มผีลตอ่
ประสิทธิผลการท างานในองค์กร: 
กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชุม
วิชำกำรระดับชำติ คร้ังท่ี 3 
ประจ ำปี 2561 “ตำมรอยพระบำท
พ่อ เพ่ือสำนต่อพระรำชปณิธำน” 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อำจำรย ์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์ 

วันที่ 15-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี. 
จังหวัดลพบุรี. 
 
พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล. (2561). 
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการของ
บุ ค ล า ก ร บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง 
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ คร้ังท่ี 3 
ประจ ำปี 2561  “ตำมรอยพระบำท
พ่อ เพ่ือสำนต่อพระรำชปณิธำน” 
วันที่ 15-16 กมุภำพันธ์ 2561 ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี.  
 
3. พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกลุ, ชนัญชิ
ตา อรุณแข และกัญชนก เพียด
จันทร์. (2561). กระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อย
น้ าตาล ต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. 
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชมุ
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ คร้ังท่ี 9 และ
งำนประชุมระดับปริญญำตรี 
ระหว่ำงวันที่ 18-19 ตุลำคม 2561 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี. จังหวัดปทุมธานี. 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 

0.40 
 

Lalida 
Kaewshai 
 

The effect of EWOM toward 
Religious Tourist’s Motivation 
for Tourist Destination Choice: 
A case study of Ayutthaya 
Heritage and Pilgrimage Sites. 
Proceeding of the 8th National 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อำจำรย ์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์ 

ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ and International Graduate 
Study Conference (NGSC 2018) 
“Thailand 4.0 Creative 
Innovation for Sustainable 
Development”.  
วันท่ี 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศนูย์
มนุษยสิรินธร (องค์กรมหาชน) 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

3 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
 

  

กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

 0.6 
 

สุพจน์ 
ทรายแก้ว 

สุทธิชัย  โล่นารายณ์ สุพจน์ ทราย
แก้ว และสาธติ วงศ์อนันต์นนท์. 
(2561).ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการของจังหวัดบุรรีัมย์.วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์.13(3):กันยายน-
ธันวาคม.2561 321-331. 

 

 0.6 อ.ดร.อมร
รักษ์  สวน
ชูผล 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล.(2561).การ
เรี ย น รู้ ด้ ว ย ก า รน า ต น เอ งข อ ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์
กรุ ง เทพ  ปี ที่  7  ฉบั บที่  1  เดื อน
มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

 0.6 เกษมชาติ 
นเรศเสนีย ์

1. อัครเดช เนตรสุวรรณ , เกษมชาติ 
นเรศเสนีย์ , และบุญเลิศ ไพรินทร์. 
(2561).ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ร่วมมือของชุมชนเกิดใหม่เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี .วารสาร
วิ จั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร  ส า ข า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .
13(2): กรฎาคม-ธันวาคม 2561.หน้า 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อำจำรย ์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์ 

207-222. 
 
2. ไพฑูร  ตรงเที่ยง ,เกษมชาติ นเรศ
เส นี ย์ , ภ า นุ วั ต น์   ภั ก ดี ว ง ศ์ .
(2561).ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม .37(4) กรกฎาคม -
สิงหาคม 2561.หน้า 109-120. 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

4 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
 

อ.ดร.วนัส
พรรัศม์ 
สวัสด ี
 
 
 
 

1.วนัสพรรัศม์ สวัสด,ี ปิ่นอนงค์ 
ธนิกกุล และ นิพนธ์ พสิุทธิไ์พศาล. 
(2561). การบ าบัดของเสียกลีเซ
อรอลโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์แบบห้องเดี่ยว. วารสาร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์. ปทีี่ 17 
ฉบับที่ 1. doi: 
10.14416/j.appsci.2018.04.002 
 
2 .ว นั ส พ ร รั ศ ม์  ส วั ส ดี  .
(2561).ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพ
จากน้ าชะขยะ กรณีศึกษาบ่อขยะ
ไ ท ร น้ อ ย  จั ง ห วั ด น น ท บุ รี .
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร เท ค โ น โ ล ยี
อุ ตสาหกรรม  ปี ที่  14  ฉบั บที่  3 
กันยายน – ธันวาคม 2561 
 

 

 0.8 อ.ดร.
ประภา
พร  ชุลี
ลัง 

อ .ด ร .ป ร ะ ภ า พ ร   ชุ ลี ลั ง  .
(2561).โมเดลเชิงสาเหตุของความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน.วารสารร่มพฤกษ์ 
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อำจำรย ์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์ 

2561. 

กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

 0.8 อ.สินิทรา 
สุขสวัสดิ์ 

สินิทรา สุขสวัสดิ์ .(2561). อิทธิพล
ของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้า
ปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
วารสารปัญญาภิวัฒน์  ฉบับพิ เศษ 
เดือนกรกฎาคม 2561 

 

 0.8 อ.ดร.ชมัย
ภรณ์  
ถนอมศรี
เดชชัย 
 

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย.(2561). 
การบริหารจัดการเพื่อน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองในจังหวัด
สมุทรปราการ. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น. ปีที่ 15 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)   

  0.8   

 กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

5 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 
 

อ.ดร.วนัส
พรรัศม์ 
สวัสด ี
 

Vanatpornratt Sawasdee, 
Nipon Pisutpaisal. (2018). 
Microbial Community from 
Tannery Wastewater in 
Microbial Fuel Cell. Chemical 
Engineering Transactions, 
Vol64, pp. 397-402. 

อ.ดร.ศศิธร 
หาสิน 

Yuniar Devi Utami, Hirokazu 
Kuwahara, Takumi Murakami, 
Takahiro Morikawa, Kaito 
Sugaya, Kumiko Kihara, 
Masahiro Yuki, Nathan Lo, 
Pinsurang Deevong, Sasitorn 
Hasin, Warin Boonriam, 
Tetsushi Inoue, Akinori 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อำจำรย ์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสรำ้งสรรค์ 

Yamada, Moriya Ohkuma, 
Yuichi Hongoh. (2018). 
Phylogenetic Diversity and 
Single-Cell Genome Analysis 
of “Melainabacteria”, a Non-
Photosynthetic 
Cyanobacterial Group, in the 
Termite Gut. Microbes and 
Environments, Volume 33 
Issue 1 Pages 50-57 

กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง ให้
ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

1.00   

คุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 

6 
 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ Online      

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศ 

0.80   

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาต ิ

1.00   

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

   

12 
จ านวนนกัวิจยัประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

 
สังคมฯ 18.40 % 
วิทย์ฯ 27.60 % 
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 % 
 

สังคมฯ 20.83 % 
วิทย์ฯ 63.33 % 

 
5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 1.จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
            วิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริการวิชาการของ
วิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อน าแผนกลยุทธ์มาก าหนดแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยได้
ศึกษาความต้องการของสังคม ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อน าข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อวางแผนบริการ
วิชาการ ซึ่งทางวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการบรกิารวิชาการโดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนไว้ในแผนปฏบิัติการแล้ว 
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
         1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ ดังนี ้

1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 5 ต.ระแหง จ.ปทุมธาน ี

           1.2 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพือ่ร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิน่ เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 4 ต.ระแหง จ.ปทุมธาน ี

            1.3 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 6 ต.ระแหง จ.ปทุมธาน ี

            1.4 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 1 ต.คลองน้ าใส จ.สระแก้ว 

            1.5 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 6 ต.คลองน้ าใส จ.สระแก้ว 

             1.6 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 1 ต.ทับพริก จ.สระแก้ว 
         2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ China Business Opportunity in Thailand 2019 (โครงการบริการวิชาการแบบหา
รายได้) 
         ซึ่งในแต่ละโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อด าเนินงานตามแผน ในการจัดแผนการบริการ
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วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ผ่านการอนุมัติแผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 จากคณะกรรมการ
บริการวิชาการของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

เอกสำรหลักฐำน 
3.1.1(1) แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 
3.1.1(2) ผลส ารวจความต้องการในการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1.1(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  
3.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 

 ข้อ 2.โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 
เอกสำรหลักฐำน 
          วิทยาลัยมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ โดยการยึดหลักการแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน 3.1.2(3) และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดในค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติเพื่อร่วมศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 3.1.2(2)  ในการปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในรายวิชาที่น าไปเผยแพร่กับ
ชุมชน และมีพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลใช้ส าหรับการท าบทความวิชาการหรือวิจัย นอกจากนี้ เพื่อการน าความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ที่มีไปบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
จริงในพื้นที่ชุมชน เพื่อเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดเชิง
สร้างสรรค์ ส่วนด้านชุมชน วิทยาลัยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ องค์
ความรู้ทางด้านการจัดการ การบริหาร และการตลาด ในการให้ความรู้และช่วยชุมชนพัฒนาสินค้าและการท าช่องทาง
การตลาดออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาชีพเสริม และส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น                         
เอกสำรหลักฐำน 
3.1.2(1) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 
3.1.2(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.1.2(3) แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุชนท้องถิ่น 
เสรมิสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.โครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
                วิทยาลัยมีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่เป็นโครงการบริการแบบให้
เปล่า คือ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ ดังนี ้

1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 5 ต.ระแหง จ.ปทุมธาน ี
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           1.2 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิน่ เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 4 ต.ระแหง จ.ปทุมธาน ี

            1.3 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อรว่มศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 6 ต.ระแหง จ.ปทุมธาน ี

            1.4 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 1 ต.คลองน้ าใส จ.สระแก้ว 

            1.5 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 6 ต.คลองน้ าใส จ.สระแก้ว 

             1.6 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชชุนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนืหมู่ 1 ต.ทับพริก จ.สระแก้ว 
เอกสำรหลักฐำน 
3.1.3(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.1.3(2) แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุชนท้องถิ่น 
เสรมิสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.1.3(3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 ข้อ 4.ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอ
กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
          วิทยาลัยมีประเมินความส าเร็จของการด าเนินการโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะของการศึกษาข้อมูล
ชุมชนและแก้ไขปัญหาชุมชน ตามแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดในค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยผู้รับผิดชอบส่งแบบรายงาน OP.1 หรือแบบ รายงานผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ และผลการสรุปงบประมาณ

โครงการแก้ไขความยากจน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
เอกสำรหลักฐำน 
3.1.4(1) แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุชนท้องถิ่น 
เสรมิสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.1.4(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
3.1.4(3) แบบรายงาน OP.1 หรือแบบรายงานผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  
3.1.4(4) ผลการสรุปงบประมาณโครงการแก้ไขความยากจน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น ประจ าปี
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งบประมาณ 2562 วิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
3.1.4(5) ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 

 ข้อ 5.น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
            วิทยาลัยมีน าผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่และผลการสรุปงบประมาณโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะของ
การศึกษาข้อมูลชุมชนและแก้ไขปัญหาชุมชน มาด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ก าหนดในค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการประสานงานกับกองนโยบายและแผน และฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อ
จัดท ารายละเอียดต่างส าหรับการด าเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในประเด็นของการขจัดความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป  
เอกสำรหลักฐำน 
3.1.5(1) แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุชนท้องถิ่น 
เสรมิสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิน่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.1.5(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
3.1.5(3) บันทึกข้อความ ขอน าส่งสรุปงบประมาณตั้งเบิกกิจกรรมระยะที่ 1 เข้าสู่ระยะที่ 2 แบบเสนอแผนงาน (กนผ 01) และ
แบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ 04) 
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับมหำวิทยำลัย 
ผลกำรด ำเนินงำน 
             วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลั ยด้วยการด าเนินโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่  2891/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนทอ้งถิ่น เสริมสร้างพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 3.1.6(1) โดยมีการก าหนดบทบทหน้าที่ของบุคลากรและแนวทางการ
ท างานไว้อย่างเป็นระบบ3.1.6(2) 
เอกสำรหลักฐำน 
3.1.6(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3.1.6(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ชุมชนมีความร่วมมือและสนใจใฝ่ในการท ากิจกรรมบริการวิชาการ ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ควรลงชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ควรท าโครงการต่อเนื่องและเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าตาม

ความต้องการของชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน ์
นายนเรศ  นวนแจ้ง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กิจการนักศึกษา หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : 

โทรศัพท์ : 082-4229662,087-7030814 โทรศัพท์ : 081-739-3855 

E-mail : raweepan@vru.ac.th 
ooy.240232@hotmail.com 

E-mail : tong_top3135@hotmail.com            
            nuntigan_pae@hotmail.com 

วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ข้อ 1.ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลกำรด ำเนินงำน 
     วิทยาลัยนวัตกรรมฯได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่ละหลักสูตรได้ส่งตัวแทนอาจารย์ในแต่
ละหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อด าเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสนอการแต่งตั้งพิจารณาคณะกรรมการไปยังคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยล าดับ และได้มีการจัดแผนการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้ผ่านการอนุมัติแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 จากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เอกสำรหลักฐำน 
4.1.1(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เร่ือง นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 
4.1.1(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2561 
4.1.1 (3) แผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 

 ข้อ 2.จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

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

mailto:raweepan@vru.ac.th
mailto:ooy.240232@hotmail.com
mailto:tong_top3135@hotmail.com
mailto:nuntigan_pae@hotmail.com
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กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
กิจกรรม 1 โครงการสัมนาเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครูและพิธี บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา

วิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการ 
กิจกรรม 2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 2561 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันส าคัญต่างๆ 
- โครงการจัดนิทรรศการฌลิมพระเกียรติ อาทิเช่น โครงการวไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมล าลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ , พิธีถวายพระ
พรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์ 
เอกสำรหลักฐำน 
4.1.2(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เร่ือง นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560  
4.1.2(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
4.1.2(3) แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1.2 (5) แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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

 ข้อ 4.ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการก าหนดตัวบ่งชี้และติดตามการ
ด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบโดยมกีารส ารวจความพงึพอใจของทุกโครงการ รวมทั้งได้น าข้อเสนอแนะต่างๆในแต่งละ
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โครงการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในการด าเนินการครั้งต่อไป รวมถึงน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการตามรายละเอียด ดังนี้ 

โครงกำรสัมนำเชิง ปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง คุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครูและพิธี บำยศรีสู่ขวัญ นักศึกษำ
วิทยำลัย นวัตกรรมกำรจัดกำรด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และมีผลประเมินดังนี้                    

1. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/อบรม เฉลี่ยเท่ากับ 4  ระดับ   ดี                                 
2. การน าไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยเท่ากับ    4  ระดับ ดี โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ  4  ระดับ ดี 
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต เมษายน 2561 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันส าคัญต่างๆ 
- ประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ 
ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านท าบุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ และพระบรมรา

วงศานุวงศ์ ดังนี้ 
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 

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

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

3. นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
เอกสำรหลักฐำน 
4.1.4(1) สรุปโครงการ 

 ข้อ 5.น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
         ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละคร้ัง วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนนิกิจกรรมซึ่ง
ผลการด าเนนิงาน บรรลุเป้าหมาย ทั้งจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย มี
มากข้ึน และการน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทัง้ทางวทิยาลัยฯ ไดน้ าผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการแต่ละกิจกรรมให้ทราบเพื่อร่วมหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา ในการจัดกิจกรรม คร้ังต่อไป  
       ผลของการประเมินโครงการจากโครงการ โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4   ระดับ ด ี    
เอกสำรหลักฐำน 
4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เร่ือง การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
4.1.5 (2) สรุปโครงการ 
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 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยำลัยได้มีกำรเผยแพร่กิจกรรม หรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน ผ่ำน
โครงกำร และกิจกรรมเผยแพร่พระรำชกรณียกิจพระมหำกษัตริย์ และพระบรมรำวงศำนุวงศ์ ดังนี้ 

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

2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  

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

4. โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - กัมพูชา ณ Universitty of Management and Econnomics 
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่ 14-
18 กันยายน 2561 
เอกสำรหลักฐำน 
4.1.6(1) สรุปโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุม 
วไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
4.1.6(2) สรุปโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 
28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
4.1.6 (3) สรุปโครงการนิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี  
วไลยอลงกรณ์ 
4.1.6 (4) โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - กัมพูชา ณ Universitty of Management and Econnomics 
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิลปการแสดง  ระหว่างวันที่ 14-
18 กันยายน 2561 

 ข้อ 7.ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

-  
เอกสำรหลักฐำน 
4.1.7(1) - 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
       วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจึงสามารถ
น าผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้  
       มีนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
เช่น ร าไทย เป็นต้น 

       ส่งเสริมและสนับสนนุให้นกัศึกษา มีทักษะด้านงาน
ศิลปวัฒนธรรมในแขนงตา่งๆ รวมทั้ง การวางแผนกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ 

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

         ก าหนดวิธีการและกระบวนการในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน และวางแผนส ารอง 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตารางกิจกรรมที่
เพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจากแผนที่ก าหนดไว้ 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบ และกลไก ในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ปรัชญพัชร  วันอุทำ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก :งำนบริหำร หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : ส านกังานอธิการบด ี

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

วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 6  : ปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 
                                   เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7  : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 1.พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหำวิทยำลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 จากผล   
การวิเคราะห์ SWOT โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564 
(ฉบับปรับปรุง เมษายน 2561) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559 - 2561) แผนกลยุทธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2560 – 2563  เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ได้พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย ในคราวการประชุมบุคลากรครั้งที่ 
1/2561 ณ ห้อง Lecture 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  และได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
เอกสำรหลักฐำน 
5.1.1 (1) ค าสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5.1.1 (2) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 
เมษายน 2561) 
5.1.1 (3) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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5.1.1 (4) แผนกลยุทธ์วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2560 – 2563   
5.1.1 (5) แผนกลยุทธท์างการเงิน ประจ าปงีบประมาณ 2561-2565 ฉบับปรบัปรุงเดือนตุลาคม 2561 
5.1.1 (6) แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1.1 (7) ผลการวิเคราะห์ SWOT วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5.1.1 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 

 ข้อ 2.ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 
ปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ท าหน้าที่ในการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และจัดท างบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจพร้อมทั้งด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ซึ่งวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีจากมหาวิทยาลัย แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยได้มีจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อคราวการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง Lecture 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณด้วย มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 
ลงสู่หลักสูตร และส่วนที่ 2 จัดสรรอยู่ที่ส่วนกลางส านักงานวิทยาลัย โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติการหลักสูตร 
ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณให้เพียงพอตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณส่วนกลาง
ของวิทยาลัยก็จะมีการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและ
น าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อวิทยาลัยจะได้น าข้อมูลมาจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ระบุงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีตามพันธกิจของวิทยาลัยอย่างเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
เอกสำรหลักฐำน 
5.1.2 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  
5.1.2 (2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2561  
5.1.2 (3) รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง Lecture 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5.1.2 (4) รายงานการประชุมผู้บริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี 
            วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5.1.2 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 

 ข้อ 3.ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยง
ลดลงจำกเดิม ปีกำรศึกษำ 1/2561 (1 สิงหำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการ
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จัดการ ประกอบด้วยรองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย โดยมีการประชุมคร้ังที่ 2/2561  
เอกสำรหลักฐำน 
5.1.3 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
5.1.3 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 ข้อ 4.บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำน อย่ำงชัดเจน 
ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย รอง
คณบดี อาจารย์ หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ท าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัย  ดังนี้ 
 
1. หลักประสิทธิผล ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้มี
ความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะ
บริหารงานต่อไป 
 
2. หลักประสิทธิภาพ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดนโยบายต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจโดย
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 3) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การด าเนินการขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านระยะเวลา และได้มีการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการในงานกิจการนักศึกษา งานพัสดุ  งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ และงานวิชาการ โดยไม่หยุดพัก
กลางวัน และเปิดบริการทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม  
 
3. หลักการตอบสนอง การบริหารงานหรือการให้บริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ของวิทยาลัยเพื่อเสนอข้อคิดเห็นแก่คณบดี
วิทยาลัย เพื่อให้รองคณบดีในฝ่ายต่างๆ สามารถตัดสินใจในส่วนหน้าที่รับผิดชอบได้  เพื่อประสิทธิภาพและความ
ต่อเนื่องของการด าเนินงานวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน อาทิเช่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการด าเนินการได้เป็นอย่างดี และสามารถ
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ตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายได้  รวมถึงการจัดอาคารสถานที่ในการท างาน การเรียนการสอน 
และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย และทางวิทยาลัยจะค านึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นส าคัญ 
 
4. หลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บริหารงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ
พัฒนา ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถประเมินผลการบริหารตามความรับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแสดงความ
ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
5. หลักความโปร่งใส กระบวนการท างานของผู้บริหารมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และก าหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ บุคลากร นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงบประมาณ และด้านอ่ืนๆ แต่งตั้งบุคคลจากภายนอกหน่วยงานท าหน้าที่
ในการตรวจสอบการบริหารงาน  มีการเปิดเผยประวัติ  แผนการด าเนินงาน และผลการประเมินการบริหารงานของ
คณบดีต่อสาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ http://cim.vru.ac.th/  รวมถึงมี
การรายงานรายรับและรายจ่าย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และรายงานการใช้
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนที่ก าหนด  
 
6. หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วม เช่น แต่งตั้งประธานนักศึกษาและ
คณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ โครงการบริการวิชาการ มีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการจากภายนอก และการท า MOU กับหน่วยงานภายนอก  
 
7. หลักการกระจายอ านาจ คณบดีได้มอบอ านาจการตัดสินใจในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับรองคณบดี แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรคณะกรรมการอ านวยการโครงการต่าง ๆ ที่ให้บุคคลภายนอกหรือ    ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาให้ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของทุกภาค
ส่วน 
 
8. หลักนิติธรรม การบริหารงานโดยใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กร ซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารบุคคลโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม  
 
9. หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขการตกลง
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ต่าง ๆ ใช้กับบุคลากรทุกคน ทุกระดับด้วยความเสมอภาค ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง
บุคลากรในองค์กร 
 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการด าเนินการจัดประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยมีการบรรจุวาระใน
วาระการประชุมเชิงนโยบาย วาระเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง การพิจารณาข้อความ
เห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งและใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก  
เอกสำรหลักฐำน 
5.1.4 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
5.1.4 (2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1.4 (3) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1.4 (4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
5.1.4 (5) รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
5.1.4 (6) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1.4 (7) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
5.1.4 (8) 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  
            2) ค าสั่งคณะกรรมการการสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561  
           3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
5.1.4 (9)  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 
5.1.4 (10) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
5.1.4 (11) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/ 
5.1.4 (12) รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
5.1.4 (13) ค าสั่งแต่งตั้งประธานนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ 023/2561  
5.1.4 (14) โครงการบริการวิชาการต่าง ๆ 
5.1.4 (15) แบบประเมินความพึงพอใจต่าง ๆ 
5.1.4 (16) รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
5.1.4 (17) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
5.1.4 (18) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
5.1.4 (19) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.1.4 (20) ประกาศสวัสดิการส าหรับบุคลากร 
5.1.4 (21) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2562 
5.1.4 (22) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
5.1.4 (23) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.1.4 (24) ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

http://cim.vru.ac.th/
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5.1.4 (25) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.1.4 (26) ประกาศสวัสดิการส าหรับบุคลากร 
5.1.4 (27) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2562 
5.1.4 (28) รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ 5.ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
ปีกำรศึกษำ 2560 (1 สิงหำคม 2560  31 กรกฎำคม 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ท าหน้าที่ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยมีการประชุม ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย ไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 
- ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  
 ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการวางแผนพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับการสร้าง
ความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานได้จริง ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Productive Learning นั้น 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการจัดการความรู้ในประเด็น ในเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WIL : Work-Integrate Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
เพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกระบวนการพัฒนาอาชีพ โดยมีตัวชี้วัดเป็น
จ านวนหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning ที่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา โดยแบ่งการด าเนินงานเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 
ขั้นตอนกำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification)  
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 วิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เพ่ือท า
หน้าที่ในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 2) ประชุมระดมความคิดเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่  
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ด าเนินการวางแผนในการประชุมระดม
ความคิดหาองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF ส าหรับ
หลักสูตรที่ก าลังจะพัฒนาและหลักสูตรที่ก าหลังปรับปรุง 
ขั้นตอนกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
 3) การค้นหาและรวบรวมความรู้ในองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
  การแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและศึกษาจากคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
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งานทะเบียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 4) จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการค้นหาและรวบรวม  
 คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการค้นหาและรวบรวม ใน
เว็บไซต์ cim.vru.ac.th 
 5) การรวบรวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์  
 วิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป 
กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
 6) การทบทวนความถูกต้องและอัปเดทเนื้อหาในองค์ความรู้ที่ได้จัดไว้อย่างเป็นระบบ 
 หลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ แนบปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้น  
กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 
 7) การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และ เฟซบุคแฟนเพจของวิทยาลัย  
 วิทยาลัยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในเว็บไซต์ และ เฟซบุคแฟนเพจของ
วิทยาลัย 
กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) 
 8) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา 
 วิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยได้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกหลักสูตรใน
วิทยาลัยเป็นหลักสูตร Work-Integrated Learning  
กำรเรียนรู้ (Learning) 
 9) หลักสูตรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและการบริหารงานของ
แต่ละหลักสูตร 
 การน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและการบริหารงานของแต่ละ
หลักสูตร ตามการจัดการหลักสูตรแบบ Work-Integrated Learning 
          ด้ำนกำรวิจัย  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตาม พระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 โดยวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้การด าเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท ดังนั้น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน  จึงถือว่าเป็นประเด็นส าคัญในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานด้านการวิจัยที่สร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ได้จริงของวิทยาลัย  ซึ่ง  อาจารย์ ดร.
สุนทรี  จีนธรรม   คือ บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการท างานวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดท า
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการนี้ วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยไว้ดังนี้ 1 มอบ 
อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  ด าเนินการจัดการรวมรวบเป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และ
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เผยแพร่อย่างเป็นระบบ 2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยในการจัดท าเครื่องมือการวิจัยที่
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 15-408 อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ และ 3 การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการจัดท าเครื่องมือการวิจัยที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของชุมชนไว้ในเว็ปไชต์ของวิทยาลัย โดยคณาจารย์ที่รับผิดชอบการวิจัยโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขต
ชนบททั้ง 6 พื้นที่ (หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี, หมู่ 5 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี, หมู่ 6 ต.
ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี, หมู่ 6 ต. ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, หมู่ 6 ต. คลองน้ าใส อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว และหมู่ 1 ต. คลองน้ าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) ได้น าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือ, เก็บรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 
เอกสำรหลักฐำน 
5.1.5 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมเก่ียวกับการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561  
5.1.5 (2) องค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านวิจัย และด้านวิชาการ    
5.1.5 (3) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านวิชาการ สู่เว็บไซต์   
5.1.5 (4) แผนการด าเนินงานการวิจัยทั้ง 6 พื้นที่   
5.1.5 (5) ภาพการด าเนินงานการวิจัยทั้ง 6 พื้นที่   
 

 ข้อ 6.กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 
ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อท าหน้าที่ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยมีการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
เอกสำรหลักฐำน 
5.1.6 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
5.1.6 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

 ข้อ 7.ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะ
ตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
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2561 และด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการน าข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2560 มาพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2561  และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการประชุมเพื่อ
ประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของวิทยาลัย   
เอกสำรหลักฐำน 
5.1.7 (1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 
5.1.7 (2) แผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
5.1.7 (3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2561 
5.1.7 (4) ค าสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมกรด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1.7 (5) ค าสั่งที่ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1.7 (6) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.1.7 (7) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561  

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
 

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 1-7 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานประกันคณุภาพการศึกษา หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :   02-909-3025 

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

วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
                 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 และด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน               
งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เอกสำรหลักฐำน 
5.2.1 (1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 
5.2.1 (2) แผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2.1 (3) ค าส่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 ข้อ 2.มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำร
ติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
                 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมี
ผู้บริหารของคณะและประธานหลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเข้าร่วมในค าสั่ง โดยมีหน้าที่ตรวจสอบผล
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตามการรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561และภาคเรียนที่ 2/2561 โดยการท าบันทึกแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561และภาคเรียนที่ 2/2561  ต่อผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ   
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เอกสำรหลักฐำน 
5.2.2 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกรด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2.2 (2) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561 
5.2.2 (3) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2561 และ ภาคเรียนที่ 2/2561 
5.2.2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 ข้อ 3.มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
                 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2562 โดย
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และส่งอาจารย์และบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
เอกสำรหลักฐำน 
5.2.3 (1) แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2.3 (2) สรุปโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 4.มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำร
ประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
                 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 หลักสูตร วิทยาลัย
ได้มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา  2561 โดยท าบันทึกข้อความให้
ทางหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ประจ าปี 2561 และรายงานผลต่อผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัย 
เอกสำรหลักฐำน 
5.2.4 (1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
5.2.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ข้อ 5.น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพ ดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560         
มาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้โดยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวงรอบปีการศึกษา 2560 และน าสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 และแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ และได้รายงานการประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อ
คณะกรรมการสูงสุดของวิทยาลัยฯ 
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เอกสำรหลักฐำน 
5.2.5 (1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2560 
5.2.5 (2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
5.2.5 (3) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
5.2.5 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 ข้อ 6.มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
                  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตร จากการติดตามการ
ด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร ประจ าปกีารศึกษา 2561  นั้น วิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 หลักสูตรและ ทั้ง 9 หลักสูตรผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุก
หลักสูตร 
เอกสำรหลักฐำน 
5.2.6 (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- - 
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-    
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร ปีกำรศึกษำ 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนินงานของวิทยาลยันวัตกรรมการจดัการ เมื่อประเมนิโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปี
การศึกษา 2561 ผลการประเมินคณุภพการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

ตำรำง 1 ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับวิทยำลัย 
  

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

26.65 
= 2.96 คะแนน 

ไม่บรรล ุ
 2.96  คะแนน 

9 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
30 

 

15 X100 = 50 % 
บรรล ุ

5.00 คะแนน 
30 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

 

1 X100 = 3.33 % 
 

ไม่บรรล ุ 0.28 คะแนน 
30 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
≥10 

 
 

X100 = 

วิทย์ 
-89.44 % 

สังคม 
-56.09% 

 
 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.87 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (1-6) 
 

บรรล ุ
 

5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์

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

 
........... 

 

วิทย์ 
242,017 บาท/

คน 
สังคม  

27,056 บาท/คน 

 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

 
 
 

5.00 คะแนน 

    ........... 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์สุขภาพ
27.60% 

........... 

X 100 = 

วิทย์ 
63.33 % 

สังคม 
20.83 % 

 
 

บรรล ุ

 
 

5.00 คะแนน 
........... 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ  บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ  

 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 

 
 

7 ข้อ  

 
 

7 ข้อ  

 
 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ  

 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

ตำรำง 2 วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับวิทยำลัย 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลกำรประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 6 3.43 5.00 2.96 3.87 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริกำรวิชำกำร 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 2  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

รวม 13 3.82 5.00 3.98 4.48 ระดับคุณภำพดี 

ผลกำรประเมิน  ดี ดีมำก ดี   
 

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

ตำรำง 3 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนำภำพรวม 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
 
 
 
 

 


