รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีการศึกษา 2561

วันที่รายงาน 12 กรกฎาคม 2562

คานา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามกรอบคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558 ระดับอุดมศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการ ร่วมมือเอื้ออานวย
ความสะดวกจนเกิดประสิทธิผลดังกล่าว
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จะนาผลที่ได้จากการประเมินตนเองฉบับนี้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการจัดการศึกษาที่มี
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมและ
ประเทศชาติต่อไป
ลงนาม ……………………..…………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

สารบัญ

หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะ
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
6. จานวนนักศึกษา
7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3  ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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28
34
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52
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สารบัญ (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
ภาคผนวก

57
66
69
71
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ที่ตั้ง สานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประเภท กลุ่ม ข เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ง ที่ 11/2552 เมื่ อวั น จั น ทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2552
บริหารงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
บริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็น
หน่วยงานในกากับมีสถานะเทียบเท่าคณะ
ต่ อมาเมื่ อคราวประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ง ที่ 6/2559 เมื่ อวั น ที่ 2 มิ ถุน ายน 2559 มี ม ติ ให้ วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเป็นส่วนงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ จั ด การเรี ย นการสอน ผลิ ต บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต รวมถึ งระดั บ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ด้านนวัตกรรมการจัดการ สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

6
3
1
1
2
13

3.87
5.00
5.00
5.00
5.00
4.48

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

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

2. ปรัชญำ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้ำประสงค์
ปรัชญำ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารและการบริการ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตบริการเพื่อสร้างสรรค์ด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการบริการลาดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
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พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ที่
มุ่ งเน้ น ให้ ผู้เรียนมี ความคิด สร้างสรรค์และความเป็ น สากล อี กทั้ งยั งสร้างพั น ธมิ ต รและเครือข่ายความร่ว มมื อด้ า น
การศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
3. ส่ งเสริม ให้ มี การบริการวิ ช าการหรือพั น ธกิจ สั ม พั น ธ์ (University Engagement) เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
เป้ำประสงค์
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 ระดับประเทศหรือระดับ นานาชาติ 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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3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
3.1 โครงสร้ำงองค์กร
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
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3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร

4. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
4.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
2. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
3. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
4. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกรจัดการ
รองคณบดี
รองคณบดี
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 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญำเอก 3 หลักสูตร
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ระดับปริญญำ
ปริญญาตรี

ปริญญำโท

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

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

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปี พ.ศ. วันที่อนุมัติ
วันที่อนุมตั จิ ำก
ที่ต้อง
จำกสภำ
สกอ.
ปรับปรุง มหำวิทยำลัย
2565 3 พฤษภาคม
2561

ศิลปศาสตรบัณฑิต

2562

5 กุมภาพันธ์
2558

25 มิถุนายน
2558

บริหารธุรกิจบัณฑิต

2563

7 เมษายน
2559

7กรกฎาคม
2559

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

2559

6 กันยายน
2555

15 พฤษภาคม
2557

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

2559

6 ธันวาคม
2555

5 มีนาคม 2556

(ปิด
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ระดับปริญญำ

ปริญญำเอก

ชื่อหลักสูตร

ปี พ.ศ. วันที่อนุมัติ
วันที่อนุมตั จิ ำก
ที่ต้อง
จำกสภำ
สกอ.
ปรับปรุง มหำวิทยำลัย
หลักสูตร)

คุณวุฒิ

3.หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาศาตรมหา
บัณฑิต

2564

3 สิงหาคม
2560

2 กุมภาพันธ์
2561

รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต

2559

6 กันยายน
2555

15 พฤษภาคม
2557

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2564

2 กุมภาพันธ์
2560

15 สิงหาคม
2560

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต

2564

5 มกราคม
2560

31 พฤษภาคม
2560

6. จำนวนนักศึกษำ
ตำรำง 1 จำนวนนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561
ปริญญำตรี
คณะ
ภำค ภำค
ปกติ พิเศษ
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
20
รวม
20
ที่มา : สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 34
ตำรำง 2 จำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2561
ปริญญำตรี
คณะ
ภำค ภำค
ปกติ พิเศษ
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
101
รวม
101
ที่มา : สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 37

ปริญญำโท
ภำค ภำค
ปกติ พิเศษ
1
1

ปริญญำเอก
ภำค ภำค
ปกติ พิเศษ

ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ภำค ภำค ภำค ภำค
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
13
127 14
91
13
127 14
91

รวม
ทั้งหมด
21
21

รวม
ทั้งหมด
346
357
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ตำรำง 3 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2560
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก รวมทั้งหมด
คณะ
ภำค ภำค ภำค ภำค ภำค ภำค
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
10
10
รวม
10
10

7. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน จาแนกเป็นสายวิชาการจานวน 32 คน สายสนับสนุน จานวน 5 คน ซึ่งจานวนอาจารย์ทั้งหมด
จาแนกตามคุณวุฒิ นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่ อ จานวน 30 คน โดยอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 15 คน
ระดับปริญญาโท 15 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน อาจารย์ 29 คน
ประเภทบุคลำกร
สำยวิชำกำร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำยสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

วุฒิกำรศึกษำ
จำนวน ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.โท
ป.ตรี

5
5

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ป.เอก อำจำรย์ ผศ.
รศ.
ศ.

14

1
15

29

1

14

16

29

1

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
8.1 งบประมำณ
จำนวนเงิน (หน่วย : บำท)
a.งบประมำณ
5,198,100
b. งบประมาณแผ่นดิน
2,974,300
c. งบประมาณรายได้
8,172,400
d. รวม
8.2 อำคำรสถำนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
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9.เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน
9.1 เอกลักษณ์ เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต

กำรดำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6.1 ควรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิต เพิ่มเติมจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามที่กาหนดเพื่อให้เป็นจุดเด่นของวิทยาลัย และควรให้
ความรู้และฝึกทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ควร
แยกจากการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา

1.6.1 หลักสูตรที่ปรับปรุงได้มีการกาหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ทักษะพิสัย) โดยใน
รอบปีงบประมาณ 2562 นั้น หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้กาหนดทั กษะพิ สัยเพิ่มคือทักษะพิ สัย
เฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการโดยนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการต้องมีทักษะพิสัยขั้นต่าดังนี้
1. มีความเป็นผู้มีจติ บริการ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

1.6.2 ควรพิจารณาปรับปรัชญา วิสัยทัศน์ ให้สะท้อน
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

1.6.2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนปรัชญา
วิ สั ย ทั ศ น์ ให้ ส ะท้ อ นถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ของวิ ท ยาลั ย โดยการ
ปรับเปลี่ยนสัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
หลั ง จากที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก าร Retrofire เพื่ อ ปรั บ ตั ว ต่ อ
รูปแบบการบริหารงานและยุทธศาสตร์ชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.1.1 ควรเขียนการรายงานผลการดาเนินงาน แยก
ประเด็นให้ชัดเจน
2.1.2 แสดงให้เห็นถึงระบบและกลไก ให้เห็นชัดเจนว่ามี
อย่างไร มีการดาเนินตามระบบและกลไกอย่างไร
2.1.3 ควรจะมีระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการ
กลั่นกรอง รองรับ
2.1.4 ควรเขียนระบบและกลไก ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบของมหาวิทยาลัยอย่างไร

2.1.1 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เป็นการทบทวน กากับ ติดตาม การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองให้เป็นระบบ (ตอบ ข้อ 1 – ข้อ 4)
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ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.2.1 ควรเขีย นรายงานให้ มี ระบบและกลไกที่ ชัดเจน 2.2.1 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แยกเป็ น รายบุ ค คล ด้ า นการจั ด สรรเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เป็นการทบทวน กากับ ติดตาม การเขียนรายงานการประเมิน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.2.2 ควรเขียนระบุว่าการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ตนเองให้เป็นระบบ (ตอบข้อ 1และ ข้อ 2)
ว่าเป็นอาจารย์ภายในวิทยาลัยเท่านั้น และงบประมาณที่
ได้รับควรแบ่งให้ชัดเจนว่าเป็นของปีงบประมาณใด

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ บ ารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม
4.1.1 ควรดาเนินการตามแผน ระบบ กลไก อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามระบบที่วางไว้ และให้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดตี ่อไป

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็น
การทบทวน กากับ ติดตาม การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ให้เป็นระบบ

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ
5.1.1 ควรนาผลการประเมินหลักสูตร เข้าพิจารณาในที่
ประชุ ม ในระดั บ วิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น และ ควรเขี ย น
รายงานผลการดาเนินให้ชัดเจน ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.2.1 ควรทบทวนการระบุความเสี่ยง แผนความเสี่ยงให้
ชั ด เจน ควรระบุ ตั ว ชี้ วั ด ให้ ชั ด เจน ให้ ต รงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
5.2.2 ทบทวนประเด็นการจัดการความรู้ และแผนการ
จัดการความรู้

5.1.1 วิท ยาลั ยได้ก าหนดกิจ กรรมในการปรับ ปรุงเพื่ อเตรีย ม
ความพร้ อ มในการประกั น คุ ณ ภาพปะจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจาปี การเตรียมความ
พร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
5.2.1 วิทยาลัยได้กาหนดกิจกรรมในการทบทวนการระบุความ
เสี่ ย ง แผนความเสี่ ยงให้ ชัด เจนขึ้น ภายใต้ โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2562
5.2.22. วิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยใจและวิชาการ เพื่อทบทวนประเด็น
การจัดการความรู้และจัดทาแผนการจัดการความรู้
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีกำรศึกษำ 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพ
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
การศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
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)

ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด จานวน 9 หลักสูตร และได้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ชื่อหลักสูตร
หมำยเหตุ
องค์ประกอบ
ผลรวมของค่ำคะแนน
ที่ 1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผ่ำน
3.44
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผ่ำน
2.94
การบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผ่ำน
2.70
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
4) หลั ก สู ต รรั ฐ ป ระศาสนศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ผ่ำน
2.96
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผ่ำน
2.77
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ผ่ำน
2.58
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
7) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ผ่ำน
2.99
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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8) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ
9) ห ลั ก สู ต รป รั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผ่ำน

3.04

ผ่ำน

3.23

คะแนนที่ได้
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
ค่าเฉลี่ย 3.51

ค่าเฉลี่ย 2.96

26.65
9
คะแนน 2.96

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

2.96 คะแนน

ไม่บรรลุ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง :
หมำยเลขเอกสำร
1.1(1)

ชื่อเอกสำร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 02-909-3027
E-mail :
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัด การ มีจานวนอาจารย์ ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 30 คน มี
คณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ข้อมูลพืน้ ฐำน

จำนวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

30

2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

16

แสดงวิธีกำรคำนวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
16
30

x 100 = ร้อยละ53.33

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
53.33

40
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 30

ร้อยละ 53.33

x 5 = 5 คะแนน

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5 คะแนน

บรรลุ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง :
หมำยเลขเอกสำร
ชื่อเอกสำร
1.2 (1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : วิชำกำร
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 02-909-3027
E-mail :
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 32 คน มี
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้
ทั้งนี้ยังมีอาจารย์ที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในกระบวนการ จานวน 7 คน
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ข้อมูลพืน้ ฐำน

จำนวน

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

30

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

29

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

0

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

0

รวมจำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

1

แสดงวิธีกำรคำนวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
1
30

x 100 = ร้อยละ3.33

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
3.33

60
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 52.15
ร้อยละ 3.33

x 5 = 0.28 คะแนน

คะแนนที่ได้
0.28 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
ไม่บรรลุ
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง :
หมำยเลขเอกสำร
ชื่อเอกสำร
1.3 (1)
รายชื่ อ คณาจารย์ ที่ ปฏิ บั ติ งานประจ าปี การศึ กษา 2561 (ระยะเวลาตั้ งแต่ 1 สิ งหาคม 2560 – 31
พฤษภาคม 2562)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
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)

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ข้อมูลพื้นฐำน
1.จานวนนักศึกษาทั้งหมด
2.จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
3.จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
5.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

7.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวน
346
กลุ่มวิทย์
64.47
กลุ่มสังคม
263.46

30
กลุ่มวิทย์
20
กลุ่มสังคม
25
กลุ่มวิทย์
2.11
กลุ่มสังคม
10.98
กลุ่มวิทย์
-89.44
กลุ่มสังคม
-56.09
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แสดงวิธีกำรคำนวณ
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มวิทย์)
12.67
= 2.11
6
2.11-20
20

x 100 = ร้อยละ –
89.44

2.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร (กลุ่มสังคม)
263.46
= 10.98
24
10.98-25
25

x 100 = ร้อยละ – 56.09

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

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

= ........... คะแนน

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

กลุ่มวิทย์ – 56.09
กลุ่มสังคม – 89.44

5.00 คะแนน

บรรลุ

ร้อยละ ≥10

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง :
หมำยเลขเอกสำร
ชื่อเอกสำร
1.4 (1)
ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ และ
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 082-422-9662 08-7703-0814
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : raweepan@vru.ac.th
E-mail : ransaya@hotmail.com,
ooy.240232@hotmail.com
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ 1.จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมมีระบบและกลไกในการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
วิท ยาลัย โดยมีการประชุมอาจารย์ที่ป รึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 และ 2/2561 ทางวิท ยาลัยให้ อาจารย์ ที่
ปรึกษาดาเนินงานตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกสาขาวิชาทุกชั้นปี เพื่อดูแลและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาแต่ละชั้นปี พร้อมจัดทาแบบบันทึกการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีของทุกหลักสูตร
มีการนาผลสรุปการดาเนินงานจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การแนะแนวการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน และแนะแนวการใช้ชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2561 มี
ดังนี้
กำรแนะแนวด้ำนวิชำกำร
ในภาคการศึกษา 2561 ผลสรุปการดาเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ ทางวิทยาลัยได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นในปี การศึกษาที่
ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่พบบ่อยคือการจองรายวิชา ลงทะเบียน จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ตรงตาม
กาหนดการของทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติจะมีปญ
ั หาในการจองรายวิชา เนื่องจากระบบการจองไม่
รองรับ ภาษาอังกฤษ จึ งท าให้ นั กศึกษาไม่ สามารถจองได้ โดยเฉพาะนั กศึกษาชั้น ปี ที่ 1 ของทุ กหลั กสู ตรในสังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีการนัดประชุมนักศึกษารวมถึงการพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจงข้อมูลทางวิชาการของ
นักศึกษาในการเรียนของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งชี้แจงและแนะนาผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
กำรแนะแนวกำรใช้ชีวิต
แนะแนวการใช้ชีวิตและการให้คาปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี ปัญหาที่พบคือ การแก้ไขปัญหา
บางปัญหาอาจจะไม่สามารถจัดการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพหรือทันต่อระยะเวลาที่กาหนดได้เนื่องจากภาระงานด้าน
อื่นๆ เช่น ปัญหานักศึกษาจีนเช่าหอพักภายนอก การย้ายหอพักของนักศึกษาจี น ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษา
ระหว่างฝึกงาน และการอานวยความสะดวกในการประสานงานเอกสารต่างๆให้กับนักศึกษาชาวจีน
ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการนาผลประเมินการให้บริการ ด้านต่างๆมาหารือและวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการการให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการ
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จัดการดังนี้
กำรแก้ปัญหำที่พบจำกกำรแนะแนวด้ำนวิชำกำร
กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. หรือตามวาระที่เหมาะสม
และสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีไลน์กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานแบบเร่งด่วน ทุกครั้งที่มีการให้
คาปรึกษาต้องบันทึกข้อมูลการพบนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน หากที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตารางที่จัดเตรียม
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าพบ เน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาคู่มือการให้คาปรึกษาในกรณี
ปัญหาเรื่องการลงทะเบียน เพิ่ม ถอนรายวิชา ใบคาร้องต่างๆ และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มีการให้
ข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ช่องทางสื่อสารเฟสบุ๊ค และการแจ้งเตือนอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน
ไลน์กลุ่มอาจารย์
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการวางแผนและมี คู่มือการดาเนินการคือ จานวนนั กศึกษาที่ มีปัญ หาลดลงมากกว่าครึ่งของ
จานวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การจองรายวิชา การลงทะเบียน และการจ่ายค่า
เทอมในเวลาที่กาหนด
กำรแก้ปัญหำกำรใช้ชีวิต
กรณีนักศึกษาจีนย้ายหอพัก โดยงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยได้ช่วยอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหานี้
โดยการประสานงาน เรื่องเอกสาร ตรวจดูเอกสารสัญญาเช่า ทางวิทยาลัยได้มอบหมายให้กับ อาจารย์สัญชาติจีนใน
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการในการรับผิดชอบดูแล นักศึกษากลุ่มนี้โดยเฉพาะการจัดการกระบวนการของการ
สนับสนุนแนะแนวการใช้ชีวิตดังนี้
นักศึกษาไทย
นักศึกษาจีน
อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาชาวจีน

สนับสนุนการให้บริการแนะแนวการใช้
ชีวิต เช่น ให้คาแนะนา เรื่องความ ไม่
เข้าใจ ระหว่าง ผู้ปกครอง และ
นักศึกษา ปัญหาความไม่เข้าใจกัน ของ
นักศึกษาและเพื่อนร่วมชัน้

สนับสนุนการให้บริการแนะแนวการใช้ชีวิต
เช่น คาแนะนาเรื่องการหาหอพัก สาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการใช้รถส่วนตัว การช่วย
เหลือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น คาแนะนาและ
การแจ้งความ

สนับสนุนการให้บริการแนะแนวเรื่องเอกสารการเข้าพานักในประเทศ
เช่น การต่อวีซ่า
เอกสำรหลักฐำน
1.5.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา
2561
1.5.1(2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
1.5.1(3) ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2561
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1.5.1(4) เอกสารเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ผ่านทางโซเชียลมีเดีย คือ Facebook และ Line
1.5.1 (5) ฐานข้อมูลนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.5.1 (6) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2557
 ข้อ 2.มีกำรให้ข้อมูลของหน่ วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอก
เวลำแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการประชุมเพื่อวางแผนการให้บริการข้อมูลหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา แจ้งช่อ งทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ต่อ นั กศึกษา อาทิ เช่น ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษากลุ่มพิเศษงานพิเศษ การรับสมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความ เป็นต้น โดยวิทยาลัยจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
- จดหมาย หรือ โทรศัพท์ สาหรับการติดต่อและประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น ผูป้ กครอง
- จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-Mail) โทรศัพท์ Line สาหรับคณะกรรมการนักศึกษาของวิทยาลัย
- Facebook และ เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/ สาหรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการบันทึกแจ้งอาจารย์ทปี่ รึกษาให้แจ้งนักศึกษาติดตามเฟสบุค๊ ของวิทยาลัย
https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
เพื่อติดตามในเรื่องของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา การให้บริการข้อมูลด้านอาชีพแก่ศิษย์เก่า รวมถึงส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลทางด้านสายอาชีพ และ
คาแนะนาต่างๆ โดยการจัดทาเว็บไซต์ศิษย์เก่า cim alumni
เอกสำรหลักฐำน
1.5.2 (1) เว็บไซต์ http://cim.vru.ac.th/
1.5.2 (2) เฟสบุ๊คของวิทยาลัย https://www.facebook.com/CollegeofInnovativeManagement
1.5.2 (3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประกาศทางราชการ ตามจุดต่างๆ
1.5.2 (4) ฐานข้อมูลศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.5.2 (5) บันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ทปี่ รึกษาให้นักศึกษาติดตามเฟชบุ๊ควิทยาลัย เพื่อติดตามเรื่องแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและหลักสูตรมี ส่วนร่วมในการประชุมวางแผนร่วมกันใน
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒ นาประสบการณ์ ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในปีการศึกษา
2561 เช่น
โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางานในสายธุรกิจการบริการ
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัทชิเซโด้ ประเทศไทย จากัด
โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
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บิ น (นานาชาติ ) และหลั ก สู ต รศิ ล ป ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการบริ ก ารและการโรงแรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
การจัดอบรมวิธีการเตรียมตัวเข้ารับสมัครงาน การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน ร่วมกับรายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 1/2561
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล จัดกิจกรรมอบรม TOIEC Boot Camp 1/2561
โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การทางานในสายอาชีพแก่นักศึกษา ร่วมกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โครงการปั จ ฉิ ม นิ เทศของนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การบิ น
(นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เอกสำรหลักฐำน
1.5.3(1) โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางานในสายธุรกิจการบริการ
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัทชิเซโด้ ประเทศไทย จากัด
1.5.3.(2) โครงการปฐมนิเทศก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (นานาชาติ)และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
1.5.3.(3) การจัดอบรมวิธีการเตรียมตัวเข้ารับสมัครงาน การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน ร่วมกับรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 1/2561
1.5.3 (4) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล จัดกิจกรรมอบรม TOIEC Boot Camp 1/2561
1.5.3 (5) โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การทางานในสายอาชีพแก่นักศึกษา ร่วมกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
1.5.3 (6) โครงการปั จ ฉิม นิ เทศของนั กศึ กษา หลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุรกิ จ การบิ น
(นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 ข้อ 4.ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51
จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยได้ประชุมเพื่อวางแผนและปรับปรุงการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการข้อมูล โดย
การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการประเมินโดยแบบสอบถาม ความพึงพอใจ การให้การปรึกษาและ
บริการด้านจัดทาข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา
ทั้งนี้แต่ละโครงการมีการใช้แบบประเมินในการประเมินโครงการ แต่แบบสอบถามนั้นไม่ได้เป็นชุ ดคาถามแบบ
เดี ย วเดี ย ว เกณฑ์ การวั ด ประเมิ น ปรับ ตามบริบ ทของแต่ ล ะโครงการ ท าให้ การเมิ น กิจ กรรมโครงการโดยรวมให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ไม่ได้มีการแยกให้ชัดเจนว่าคาถามข้อไหนวัดด้านใด หากสรุปและประเมินผลออกมา สามารถ
สรุป ออกมาในภาพ รวมของความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงโดยรวมได้ แต่ในส่ วนของด้านอื่น ๆ เช่น แต่ละด้ านที่ถูก
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ประเมินด้วยรูปแบบคาถามที่ต่างออกไปอาจจะทา ให้ผลที่ได้นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะความไม่เที่ยงของข้อชุด
คาถาม
ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินการให้บริการแบบเดียวกันทุกกิจกรรม โดยมีการแบ่ง ด้าน 3
ด้าน อย่างชัดเจน คือ ความรู้ ความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ และการนาไปใช้ประโยชน์ และคาถาม ที่ใช้วัดใน
แต่ละด้านควรเป็นแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐาน
เอกสำรหลักฐำน
1.5.4 (1) สรุปผลประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการด้านการให้คาปรึกษาข้อมูลข่าวสารและด้านการจัด
กิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 5.นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำรประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยได้นาผลประเมินความพึงพอใจระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลนักศึกษา
จากการนาผลการประเมินมาพิจารณา วิทยาลัยควรปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มนักศึกษาให้มี
ประมิทธิภาพมากขึ้น เนื้อหาของข่าวสารและความน่าสนใจของข้อมูลที่เสนอผ่านช่องทาง facebook และได้สรุปแนว
ทางการพั ฒนาพัฒ นาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาจากปีการศึกษา 2560 นามาพัฒ นาข้อมูล
ข่าวสารและการให้ บ ริการข้อมู ลในปี การศึกษา 2561 โดยการให้ บ ริก ารเว็บ ไซต์และ facebook มี พื้ น ที่ การแจ้ ง
ข่า วสารกิจกรรมต่ างๆ การรับ สมั ครงาน ความรู้ มี การจั ด การ Content ของ facebook cim ที่ น่ าสนใจ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ เช่น ข่าวเกี่ยวสายอาชีพ การเปิดรับสมัครงาน รวมถึงวิธีการพัฒนาทักษะต่างๆที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์
เอกสำรหลักฐำน
1.5.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา
2561
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้เรื่องการจัดทาเว็บไซต์ศิษย์เ ก่าเพื่อเป็นทางการในการให้ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงผู้เข้าชมเว็บได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยัง
ง่ายต่อการอ่านและค้นหาข่าวหรือข้อมูลต่างๆ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บ ไซต์จะถูกแชร์ให้ไป
ปรากฏใน facebook ของวิทยาลัยด้วยเช่นกัน
ซึ่งการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเป็นโครงการที่ดาเนินการไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 กัน ยายน
2559 มีการรวบรวมจัดทาเป็นทาเนียบศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การใช้งานจะต้องมีการสมัครขอเป็นสมาชิกเพื่อ
ขอรับรหัสผ่าน ซึ่งข้อมูลจะถูกกรอกและสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลดาเนินการบรรลุไปแล้วแต่การพัฒนาระบบและการจัดการระบบยังคงต้องทาอย่างต่อเนื่อง จากการ
ประเมินของรอบที่ผ่านมานักศึกษาและศิษย์เก่าให้ข้อแนะนาเรื่องเนื้อหาที่เผยแพร่ยังขาดความน่าสนใจ และประโยชน์
ที่จะนาไปใช้สาหรับศิษย์เก่ายังไม่เป็นที่พอใจและต้องปรับปรุง
ในภาคการศึกษา 2561 จึงมีการปรับปรุงการวางเนื้อหาที่จะ เผยแพร่ โดยแบ่งชนิดของเนื้อหาตามประเด็นต่างๆ
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ดังนี้เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า ทั้งในเรื่อง
การศึกษาต่อ การรับสมัครงาน วิธีการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้เป็นที่ต้องการ ข่าวสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนของนักศึกษาและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ 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
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 08-2422-9662, 08-7703-0814
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : raweepan@vru.ac.th
E-mail : ransaya@hotmail.com,
ooy.240232@hotmail.com
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
 ข้อ 1.จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
แผนและกำรจัดกิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยฯ ดาเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน วิทยาลัย
ได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม กาหนดผู้รับผิดชอบ และงบประมาณทีช่ ดั เจน โดยแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกาหนดนโยบายของวิทยาลัยฯ
เอกสำรหลักฐำน
1.6.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561
1.6.1(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานั กศึกษาที่ ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 2.ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ควำมรู้
3) ทักษะทำงปัญญำ
4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลกำรดำเนินงำน
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 ประการ ให้ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย
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(1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
- โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 13 กันยายน
2561 ณ บ้านเรือนไทย
- กิจกรรมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดย นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานกลาง คือ กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งดาเนินการจัดโครงการ
ข้างต้น
- งานพิ ธีวางพวงมาลาพระอนุ ส าวรีย์ เนื่ องในวั น เจ้าฟ้ า ประจาปี 2562 วั น ที่ 15 กุม ภาพั น ธ์ 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
- โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
สองภาษาทุกชั้นปี (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
- โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
(3) ทักษะทำงปัญญำ ได้แก่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Photoshop
-โครงการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
- โครงการ CIM DRINK 17 มิถุนายน 2562
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต เมษายน 2562
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
- โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop
นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯได้มีการดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(6) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย"เจ้าฟ้าเกมส์" 16 มีนาคม 2562
(7) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม ได้แก่
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- กิจกรรม CIM อาสา 6 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงพืน้ ที่ภายในโรงเรียนสัณฐิติศึกษา ต. ละหาร อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี
- กิจกรรมจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ (ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน)
(8) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
- โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561

ณ เรือนไทย
- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม
2561 ถึง 21 มกราคม 2562
- โครงการแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมไทย - กั ม พู ช า ณ Universitty of Management and Econnomics
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิ ลปะการแสดง 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 วไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
1.6.2(3) งานพิธวี างพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ เนื่องในวันเจ้าฟ้า ประจาปี 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) โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
สองภาษาทุกชั้นปี (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
1.6.2(12) โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 17 มิถุนายน 2562 ณ
ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
1.6.2 (13) กิจกรรม ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
1.6.2 (14) โครงการนั ก ศึกษาแลกเปลี่ ย น ณ มหาวิ ท ยาลั ย ซี อาน สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ในระหว่ างวั น ที่ 21
ธันวาคม 2561 ถึง 21 มกราคม 2562
1.6.2 (15) โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒ นธรรมไทย - กัมพู ชา ณ University of Management and Economics
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่
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14-18 กันยายน 256
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน ทางวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ดังนี้
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัด การ ประจาปีการศึกษา 2561 ดาเนิ นการเมื่อ 12 กัน ยายน 2561 เพื่อปลูกฝังการปฏิบั ติตนใน
การศึกษาระดับอุด มศึกษา ความรู้ด้านกฎระเบียบ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษ า ณ ห้ องราช นคริ น ท ร์ ชั้ น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็ จ พ ระศรี น คริ น ท ร์ มห าวิ ท ยาลั ย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เอกสำรหลักฐำน
1.6.3(1) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้ อ 4.ทุ กกิจกรรมที่ ดำเนินกำรมีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุป ระสงค์ข องกิจกรรมและนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยได้วางแผนและจัดทาแบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของ ทุกกิจกรรมและนามาปรับปรุงเพื่อ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
เอกสำรหลักฐำน
1.6.4(1) รายงานสรุปผลการประเมินผลสาเร็จของโครงการ
 ข้อ 5.ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยได้จัดทาแบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมและนามาปรับปรุงเพื่อดาเนินงานครั้งต่อไป
เอกสำรหลักฐำน
1.6.5(1) รายงานสรุป และแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6.นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยได้มีการนาผลการประเมินนามาปรับปรุงเพื่อดาเนินงานครั้งต่อไป
เอกสำรหลักฐำน
1.6.6(1) รายงานสรุปและแนวทางการพัฒ นากิจกรรมนักศึกษา และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2561
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
วิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง
วิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สามารถนาผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้ดี
หรือกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและจากภายนอก
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
การด าเนิ น กิ จ กรรม ไม่ เป็ น ไปตามแผน และ
กาหนดวิ ธี การและกระบวนการในการปฏิ บั ติ
แนวทางที่ควร เนื่องจากติดขัดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่ กิจ กรรมต่ า งๆ ให้ เป็ น ไปตามแบบแผน และวางแผน
สามารถควบคุ ม ได้ เช่ น สถานที่ สภาพอากาศ และ สารอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตาราง
งบประมาณ จึ งท าให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งไม่ กิจกรรมที่ เพิ่ มเข้ามาอย่ างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจาก
ราบรื่นเท่าที่ควร
แผนที่กาหนดไว้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
วิท ยาลัย มุ่ งพั ฒ นาระบบ และกลไก ในการด าเนิ น กิจกรรม รวมทั้ งวางแผนอย่ างรอบด้ าน เพื่ อให้ การดาเนิ น
กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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)

ผลกำรดำเนินงำน
 ข้อ 1.มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์
ผลกำรดำเนินงำน
วิท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การได้ มี แผนปฏิ บั ติ ราชการเกี่ย วกับ การบริหารงานวิจั ย ที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้กาหนดให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (เอกสารหมายเลข 2.1.1(1)) และเว็บไซต์สถาบันวิจัย
เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคณะ/วิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งระบบ โดยทุกคณะ/วิทยาลัยได้มี
การดาเนินการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสถาบันวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึง
และนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ
1. การใช้ฐานข้อมูลนักวิจัยและการดาเนินการวิจัย เช่น โครงการวิจัย, งบประมาณ, แหล่งทุน และ
ระบบฐานข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (http://researcher.vru.ac.th/) ซึ่ ง เป็ น ระบบจั ด การข้ อ มู ล
สารสนเทศ (เอกสาร 2.1.1(2)) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัย
ผ่านทางระบบออนไลน์
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจยั
2.1 ระบบการบริหารและติดตามทุนวิจัย ผ่านระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้แก่ ระบบ MIS
2.2 ระบบการบริหารและติ ดตามทุน วิจัย กรณี งบประมาณแผ่น ดิน ได้แก่ ระบบ National
Research Management System: NRMS) ที่ หน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย สามารถเขาถึงฐาน
ขอมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(3))
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ สกอ.
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
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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) โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://rd.vru.ac.th/mis/login.php)
2.1.1 (3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
2.1.1 (4) ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย
2.1.1 (5) ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2.1.1 (6) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
2.1.1 (7) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1 (8) คู่มือการวิจัย
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง ำนสร้ำ งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรือ ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ หรือ ศู น ย์ ใ ห้
คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกหรื อ กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ในกำรวิ จั ย หรื อ กำรผลิ ต งำนสร้ ำ งสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ(visiting professor)
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบั ติราชการเกี่ยวกับ การสนับสนุนพัน ธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิทยาลั ยนวั ตกรรมการจัดการมี การสนั บสนุ นพั นธกิจด้ านการวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมี ห้องให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ สาหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มาใช้ร่วมกัน
2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดให้ใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยทาเป็นประกาศใช้ห้องสมุดร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
3 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- วิ ทยาลั ยนวั ตกรรมการจั ดการมี การด าเนิ นการให้ อาจารย์ และบุ คลากรสั งกั ดหลั กสู ตรที่ เป็ นศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และห้องปฏิบัติการ
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เฉพาะทางสิ่งแวดล้อม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ซึ่งมีการรับ รองห้องปฏิบั ติการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ มีข้อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการ
เตรี ย มตั ว อย่ า งไปจนถึ ง ความช านาญในการวิ เคราะห์ ท ดสอบ การเก็ บ บั น ทึ ก และรายงานผล ระบบคุ ณ ภ าพ
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงการ
ประมาณค่าความไม่แน่นอน และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า -ออก
ภายหลังเวลาราชการ เป็นต้น
4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดกิจกรรม โดยการทาบันทึกประชาสัมพันธ์โครงการภายในหน่วยงานเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เอกสำรหลักฐำน
2.1.2 (1) ภาพถ่ายห้องให้คาปรึกษาด้านการวิจัย
2.1.2 (2) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ งบประมำณปี 2562 (1 ตุลำคม 61 –
31 กันยำยน 2562)
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับคณะ/วิทยาลัย
ซึ่งทุกคณะ/วิทยาลัยสามารถดาเนินการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อขอทุน สนับสนุนในการทาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้า งสรรค์ จ ากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา วิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อขอทุ น สนั บ สนุ น ในการท า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าว จากการสารวจในรอบนี้มีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยปี 2562 ทุนภายใน มี
ทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 เรื่อง
1. เรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม งบประมาณ 814,000 บาท
ผู้วิจัย 1.อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน ร้อยละ 70 (สังกัดวนก)
2.อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศน์ สวัสดี ร้อยละ 30 (สังกัดวนก)
2. เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตก๊าชชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในดินเค็ม ดินเปรี้ยว และ
ดินดาน งบประมาณ281,120
ผู้วิจัย 1.อาจารย์ ดร.วนัสพรรัศน์ สวัสดี ร้อยละ 70 (สังกัดวนก)
3 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 บ้านทับพริก ตาบลทับพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 154,000 บาท
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง ร้อยละ 100 (สังกัดวนก)
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4 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ชุมชนบ้านคลองระแหง ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ
154,000 บาท
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม ร้อยละ 100 (สังกัดวนก)
5 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 บ้าน อพป.คลองน้าใส ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ
154,000 บาท
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา ร้อยละ 100 (สังกัดวนก)
กลุ่มสังคมศาสตร์ 4 เรื่อง
1. เรื่อง การพั ฒ นารูป แบบการท่ องเที่ ย วโดยชุ มชนเชิงประวัติ ศาสตร์บ นพื้ น ฐานทรัพ ยากรชุม ชนของ
เครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา งบประมาณ 160,000
ผู้วิจัย 1.อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ ร้อยละ 10 (สังกัดวนก)
2 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองระแหง ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ
154,000 บาท
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี ร้อยละ 100 (สังกัดวนก)
3 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ชุมชนบ้านคลองระแหง ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ
154,000 บาท
ผู้วิจัย อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ ร้อยละ 100 (สังกัดวนก)
4 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 1 ชุมชนคลองน้าใส ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 154,000
บาท
ผู้วิจัย อาจารย์ชนัญชิตา 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 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
2562 ครั้งที่ 1
2.1.3 (5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ 2562
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ งบประมำณปี 2562 (1 ตุลำคม 61 – 31 กันยำยน 2562)
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตี พิมพ์ ในวารสารระดั บชาติหรือนานาชาติ(เอกสารหมายเลข 2.1.4 (1)) ซึ่งกาหนดให้ทุ กคณะ/
วิท ยาลั ย ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ในหน่ วยงานเพื่ อสนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานวิ จัย หรืองานสร้างสรรค์ จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา แทนระบบเดิมที่ให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเป็นรายคณะ/
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.4(2)-2.1.4(4)) ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยจึงได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการหรือการตีพิ ม พ์ในวารสารระดั บชาติ หรือนานาชาติ
ดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561 จานวน 4 บทความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
70,000 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
(20,000 บาท)
1. อ.ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อฐานในการพัฒนาผ่านกลไกด้าน
เกษตรปลอดภัย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) หน้า 282
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(20,000 บาท)
1. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล เรื่องการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน
2561) หน้า 217
2. อ.ดร.อนัญญา โพธิป์ ระดิษฐ์ เรื่อง .อิทธิพลของจานวนนักท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
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 มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒ นาท้องถิ่น โดยดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการส่ งเสริม ให้อาจารย์ตีพิ มพ์ ผลงานในฐานข้อมูล ICT และ SCOPUS
และการจัดประกวดบทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดเป็ นผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ซึง่ ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น คือ อ.ดร.อมรรักษ์
สวนชูผล โดยได้การอ้างอิงจากผลงงาน 2 เรื่อง ได้แก่ บทความวิจัยเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ บทความวิชาการเรื่องการส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานในองค์กร
และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ

เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย 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 นักวิจัยเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะด้านการวิจัย
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิ จั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละด าเนิ น การตามระบบที่ ก าหนด โดยมี ก ารประชุ ม แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆในการบริหารงานจัดการงานวิจัย (เอกสารหมายเลข
2.1.6 (1)) รวมถึงมีหน้าที่ในการวางแนวทางขั้นตอน ประสานงานกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องของ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์และนักวิจัยซึ่งการดาเนินการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และทรัพย์สิน ทางปัญ ญา และเบื้องต้น ได้กาหนด ระบบและขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ไว้ในคู่มือวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 2.1.6 (2) - 2.1.6(3))
เอกสำรหลักฐำน
2.1.6 (1) คาสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1.6 (2) คู่มือวิจัย
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5 คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งำนวิจัย
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 02-9093036, 331
E-mail :
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัด การ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน 1,095,120
บาท ภายนอก จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 1,095,120 บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ)
จานวน 30 คน
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ข้อมูลพื้นฐำน

จำนวน

1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยในสถำบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,452,103

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยนอกสถำบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. จานวนอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

649,364
-
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- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิธีกำรคำนวณ
แสดงวิธีกำรคำนวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1,452,103
= 242,017 บาท/คน
6
แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
242,017
x5
=
5.00 คะแนน
60,000
แสดงวิธีกำรคำนวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
649,364
=
27,056 บาท/คน
24
แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
27,056
x5
=
5.00 คะแนน
25,000
ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร)
5+5/2
=
5.00 คะแนน
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2559
ผลกำรดำเนินงำน
สังคมฯ 22,550 บาท/คน
วิทย์ฯ 54,150 บาท/คน

วิทย์สุขภาพฯ 45,100
บาท/คน

สังคมฯ 27,056 บาท/คน
วิทย์ฯ 242,017บาท/คน

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5.00 คะแนน

บรรลุ
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง :
หมำยเลขเอกสำร
สัญญาทุนวิจัย วช ปีงบประมาณ 2562
ชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ศึกษาการเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดิน
เสื่อมโทรม (814,000)

จำนวนเงิน

ชื่อเอกสำร

ผู้วิจัย

ทุน
ทุน
ภำยใน ภำยนอก

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

(วช.)

281,120

อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี

(วช.)

82,350

อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี



7,700

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม

อ.ดร.ศศิธร หาสิน 70%=569,800 วิทย์
อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 30%=244,200 วิทย์

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

การบาบัดน้าชะขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าโดย
ใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยว
อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 100%=82,350

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 5%=7,700 (กลุ่มวิทย์)

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตาบลทับพริก อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

154,000

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
อ.ดร.อนันญา โพธิ์ประดิษฐ์

อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
อ.ดร.อนันญา โพธิ์ประดิษฐ์

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม 16%=25,666

อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง

51,333

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม

อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 36
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง 16%=25,666

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตาบลคลองน้าใส
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

61,600

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 20%=30,800
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 20%=30,800

รวม
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

1,452,103
กลุ่มสังคม
146,300 อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค์
อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
อ.ธัชชัย อินทะสุข
อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์

อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ 45%=69,300
อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ 5% =7,700
อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล 5%=7,700
อ.ธัชชัย อินทะสุข 10%=15,400
อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ 30%=46,200

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 5 ตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

154,000

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

102,664

อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค์
อ.วัลภา จันดาเบ้า
อ.ดร.ฉัตรชัย กองกุล
อ.ดร.สุขสกล วลัญตะกุล

92,400

อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล
อ.ลลิดา แก้วฉาย

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี 16%=25,666
อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 16%=25,666
อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล 16%=25,666
อ.ธัชชัย อินทะสุข
16%=25,666
อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ 16%=25,666
อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ 16%=25,666

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ 16%=25,666
อ.วัลภา จันดาเบ้า 16%=25,666
อ.ดร.ฉัตรชัย กองกุล 16%=25,666
อ.ดร.สุขสกล วลัญตะกุล 16%=25,666

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
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การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตาบลคลองน้าใส
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

อ.นอ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน์

อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล 30%=30,800
อ.ลลิดา แก้วฉาย
30%=30,800
อ.นอ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ 30%=30,800

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 1 ตาบลทับพริก อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

154,000

อ.ชนัญชิตา อรุณแข 25%=38,500
อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 25%=38,500
อ.ภัทราพร ทิพย์มงคล 25%=38,500
อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 25%=38,500

รวม
รวม

649,364
2,101,467

อ.ชนัญชิตา อรุณแข
อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
อ.ภัทราพร ทิพย์มงคล
อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งำนวิจัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail :
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)

ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 16 เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงาน
ค่าน้าหนัก ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
(1)

จำนวน (ชิ้น)
(2)

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก
(1) x (2)

ผลงำนทำงวิชำกำร (กลุ่มวิทย์)
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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วิธีกำรคำนวณ
แสดงวิธีกำรคำนวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
4.6
6

X100 =

ร้อยละ 76.66

แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
76.66
x5
= 5 คะแนน
30
แสดงวิธีกำรคำนวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
5.6
X100= ร้อยละ 23.33
24
แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
23.33
x5
= 5 คะแนน
20
ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร)
5+5
2

= 5 คะแนน
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร
ที่

ค่ำ
น้ำหนัก

ข้อมูลพื้นฐำน

ชื่อ-สกุล
อำจำรย์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์

คุณภำพผลงำนวิชำทำงวิชำกำร

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.2

สุวารีย์ ศรี
ปูณะ,
ประภาพร
ชุลีลัง
และผม
หอม
เชิดโกทา.

1

สุวารีย์ ศรีปูณะ, ประภาพร ชุลลี ัง
และผมหอม เชิดโกทา. (2561).
ความหลากหลายของอาหารพื้นเมือง
กับความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
นิเวศเมือง ตาบลสามโคก อาเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี. รำยงำนสืบ
เนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยำ ครั้งที่ 9 และงำนประชุม
ระดับปริญญำตรี ระหว่ำงวันที่ 1819 ตุลำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี. จังหวัด
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี.

กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1

0.2

อ.สินิทรา
สุขสวัสดิ์

สิ นิ ท รา สุ ข สวั ส ดิ์ .(2561).ความ
คาดหวั งและการรั บ รู้ คุ ณ ภาพการ
บริ ก ารของโรงแรมระดั บ 3 ดาวใน
ประเทศไทย.ประชุ ม วิ ช ำกำรทำง
ธุ ร กิ จ และนวั ต กรรมกำรจั ด กำร
ระดั บ ชำติ ประจ ำปี 2561 วั น ที่
22-23 กั น ยำยน 2561 วิ ท ยำลั ย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ ก ำ ร จั ด ก ำ ร
มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น . จั ง หวั ด
ขอนแก่น.
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ที่

ข้อมูลพื้นฐำน

ค่ำ
น้ำหนัก
0.2

0.2

0.2

ชื่อ-สกุล
อำจำรย์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์

ปรัชญพัชร วรพจน์ ศิริชาลีชัย, ปรัชญพัชร วันอุ
วันอุทา ทา.(2561).
ประวัติศาสตร์การตลาด : ร่องรอย
พุทธพาณิชย์ในบริบทของสยาม/ไทย
(ระยะก่อตัว). Proceeding for
National Conference
PCRUNC2018, 723-726.
วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ฌ โรงแรม
อิมพีเรียล พูแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์
สุขสกล
สุขสกล วลัญตระกูล. (2561). การ
วลัญ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ตระกูล
น้าพริกมะขาม: กรณีศึกษาสหกรณ์
การเกษตรคลองหลวง จากัด หมู่ 7
ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี. รำยงำนสืบ
เนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยำ ครั้งที่ 9 และงำนประชุม
ระดับปริญญำตรี ระหว่ำงวันที่ 1819 ตุลำคม 2561
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี. จังหวัดปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี.
พูนสวัสดิ์ พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล. (2561).
แก้ว
การศึกษาปัจจัยคุณสมบัตสิ ่วนบุคคล
เกียรติ
และแรงจูงใจในการทางานของ
สกุล
พนักงานระดับปฏิบตั ิการที่มผี ลต่อ
ประสิทธิผลการทางานในองค์กร:
กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชุม
วิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 3
ประจำปี 2561 “ตำมรอยพระบำท
พ่อ เพื่อสำนต่อพระรำชปณิธำน”
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ที่

ข้อมูลพื้นฐำน

ค่ำ
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุล
อำจำรย์

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์

วันที่ 15-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี.
จังหวัดลพบุรี.
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติ สกุล. (2561).
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ งานบริ ก ารของ
บุ ค ล า ก ร บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 3
ประจำปี 2561 “ตำมรอยพระบำท
พ่อ เพื่อสำนต่อพระรำชปณิธำน”
วันที่ 15-16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี.

2

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
หลัก เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบั นนาเสนอสภาสถาบั น
อนุมัติและจัดทาเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้งให้

0.40

3. พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล, ชนัญชิ
ตา อรุณแข และกัญชนก เพียด
จันทร์. (2561). กระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อย
น้าตาล ตาบลคลองทับจันทร์ อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 9 และ
งำนประชุมระดับปริญญำตรี
ระหว่ำงวันที่ 18-19 ตุลำคม 2561
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี. จังหวัดปทุมธานี.
Lalida
The effect of EWOM toward
Kaewshai 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

ค่ำ
น้ำหนัก

ข้อมูลพื้นฐำน

ชื่อ-สกุล
อำจำรย์

and International Graduate
Study Conference (NGSC 2018)
“Thailand 4.0 Creative
Innovation for Sustainable
Development”.
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์
มนุษยสิรินธร (องค์กรมหาชน)

ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์

0.40

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.60

กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
0.6

0.6

0.6

สุพจน์ สุทธิชัย โล่นารายณ์ สุพจน์ ทราย
ทรายแก้ว แก้ว และสาธิต วงศ์อนันต์นนท์.
(2561).ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการของจังหวัดบุรรี ัมย์.วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์.13(3):กันยายนธันวาคม.2561 321-331.
อ.ดร.อมร อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล.(2561).การ
รักษ์ สวน เรี ย น รู้ ด้ ว ย ก า ร น า ต น เอ งข อ ง
ชูผล
นักศึ กษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ .
วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย นอร์
กรุ ง เทพ ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 เดื อ น
มกราคม – มิถุนายน 2561
เกษมชาติ 1. อัครเดช เนตรสุวรรณ , เกษมชาติ
นเรศเสนีย์ นเรศเสนี ย์ , และบุ ญ เลิ ศ ไพริ น ทร์ .
(2561).ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความ
ร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนเกิ ด ใหม่ เพื่ อ การ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี .วารสาร
วิ จั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ส า ข า
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ .
13(2): กรฎาคม-ธันวาคม 2561.หน้า
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ชื่อผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์

207-222.
2. ไพฑูร ตรงเที่ยง ,เกษมชาติ นเรศ
เส นี ย์ , ภ า นุ วั ต น์ ภั ก ดี ว ง ศ์ .
(2561).ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในประเทศ
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
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

อ.ดร.วนัส 1.วนัสพรรัศม์ สวัสดี, ปิ่นอนงค์
พรรัศม์ ธนิกกุล และ นิพนธ์ พิสุทธิไ์ พศาล.
สวัสดี
(2561). การบาบัดของเสียกลีเซ
อรอลโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์แบบห้องเดี่ยว. วารสาร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์. ปีที่ 17
ฉบับที่ 1. doi:
10.14416/j.appsci.2018.04.002

4

2 . ว นั ส พ ร รั ศ ม์ ส วั ส ดี .
(2561).ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพ
จากน้ าชะขยะ กรณี ศึ ก ษาบ่ อ ขยะ
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 ต สาห กรรม ปี ที่ 14 ฉบั บ ที่ 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).โมเดลเชิ งสาเหตุ ข องความ
ผูกพั น ต่อ องค์ก ารของบุค ลากรกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน.วารสารร่มพฤกษ์
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
เดื อ นพฤษภาคม – เดื อ นสิ ง หาคม
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2561.

กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
0.8

0.8

อ.สิ นิ ท รา สิ นิ ท รา สุ ข สวั ส ดิ์ .(2561). อิ ท ธิ พ ล
สุขสวัสดิ์ ของส่วนประสมการค้ าปลี กที่ ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้ า
ปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร
วารสารปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ ฉบั บ พิ เศษ
เดือนกรกฎาคม 2561
อ.ดร.ชมัย ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย.(2561).
ภรณ์
การบริหารจัดการเพื่อนาเทคโนโลยีที่
ถนอมศรี ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
เดชชัย
สาธารณะของเทศบาลเมืองในจังหวัด
สมุทรปราการ. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

0.8

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

5

1.00

อ.ดร.วนัส Vanatpornratt Sawasdee,
พรรัศม์ Nipon Pisutpaisal. (2018).
สวัสดี
Microbial Community from
Tannery Wastewater in
Microbial Fuel Cell. Chemical
Engineering Transactions,
Vol64, pp. 397-402.
อ.ดร.ศศิธร Yuniar Devi Utami, Hirokazu
หาสิน
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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Yamada, Moriya Ohkuma,
Yuichi Hongoh. (2018).
Phylogenetic Diversity and
Single-Cell Genome Analysis
of “Melainabacteria”, a NonPhotosynthetic
Cyanobacterial Group, in the
Termite Gut. Microbes and
Environments, Volume 33
Issue 1 Pages 50-57

กลุ่มมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ ว่ า จ้ า งให้
ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่แ ละได้รับ การจด
ทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภำพงำนสร้ำงสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
6
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
9
ประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
10
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
11
ต่อ
จานวนนักวิจยั ประจาทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
12
ต่อ

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2560
ผลกำรดำเนินงำน

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

สังคมฯ 20.83 %
วิทย์ฯ 63.33 %

5 คะแนน

บรรลุ

สังคมฯ 18.40 %
วิทย์ฯ 27.60 %
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 %
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก :งำนบริกำรวิชำกำร
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และฯ
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ :
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail :
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
 ข้อ 1.จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริการวิชาการของ
วิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อนาแผนกลยุทธ์มากาหนดแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยได้
ศึกษาความต้องการของสังคม ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อนาข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อวางแผนบริการ
วิชาการ ซึ่งทางวิทยาลัยได้กาหนดแผนการบริการวิชาการโดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนไว้ในแผนปฏิบัติการแล้ว
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก ปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ ดังนี้

1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 5 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี
1.2 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพือ่ ร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิน่ เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 4 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี
1.3 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 6 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี
1.4 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 1 ต.คลองน้าใส จ.สระแก้ว
1.5 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 6 ต.คลองน้าใส จ.สระแก้ว
1.6 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 1 ต.ทับพริก จ.สระแก้ว
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ China Business Opportunity in Thailand 2019 (โครงการบริการวิชาการแบบหา
รายได้)
ซึ่งในแต่ละโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อดาเนิน งานตามแผน ในการจัดแผนการบริการ
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วิชาการประจาปีงบประมาณ 2562 ได้ผ่านการอนุมัติแผนการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562 จากคณะกรรมการ
บริการวิชาการของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว

เอกสำรหลักฐำน
3.1.1(1) แผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.1(2) ผลสารวจความต้องการในการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1.1(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
3.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ

 ข้อ 2.โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มี กำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
เอกสำรหลักฐำน
วิทยาลั ยมี การจัดท าแผนการใช้ ประโยชน์ จากโครงการบริการวิชาการ โดยการยึดหลั กการแนวปฏิบั ติ ในการ
ดาเนิ น งาน 3.1.2(3) และหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบที่ กาหนดในคาสั่ งมหาวิท ยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติเพื่อร่วมศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 3.1.2(2) ในการปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในรายวิชาที่นาไปเผยแพร่กับ
ชุ มชน และมี พื้ น ที่ ชุ มชนเพื่ อเก็ บ ข้ อมู ลใช้ ส าหรั บ การท าบทความวิ ชาการหรื อวิ จั ย นอกจากนี้ เพื่ อการน าความรู้
ความสามารถประสบการณ์ที่มีไปบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
จริงในพื้ นที่ ชุมชน เพื่อเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาได้พัฒ นาทักษะความคิดเชิง
สร้างสรรค์ ส่วนด้านชุมชน วิทยาลัยคานึงถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับมากที่ สุดไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ องค์
ความรู้ทางด้านการจัดการ การบริหาร และการตลาด ในการให้ความรู้และช่วยชุมชนพัฒนาสินค้าและการทาช่องทาง
การตลาดออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาชีพเสริม และส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น
เอกสำรหลักฐำน
3.1.2(1) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
3.1.2(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.2(3) แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น
เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 ข้อ 3.โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2562 ที่เป็นโครงการบริการแบบให้
เปล่า คือ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก ปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปั ญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ ดังนี้

1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 5 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี
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1.2 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิน่ เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 4 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี
1.3 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 6 ต.ระแหง จ.ปทุมธานี
1.4 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 1 ต.คลองน้าใส จ.สระแก้ว
1.5 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 6 ต.คลองน้าใส จ.สระแก้ว
1.6 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 1 ต.ทับพริก จ.สระแก้ว
เอกสำรหลักฐำน
3.1.3(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.3(2) แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น
เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.3(3) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 ข้อ 4.ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอ
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
วิทยาลัยมีประเมินความสาเร็จของการดาเนินการโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้ องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะของการศึกษาข้อมูล
ชุมชนและแก้ไขปัญหาชุมชน ตามแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดในคาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยผู้รับผิดชอบส่งแบบรายงาน OP.1 หรือแบบ รายงานผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ และผลการสรุปงบประมาณ
โครงการแก้ไขความยากจน ภายใต้โครงการยุท ธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
เอกสำรหลักฐำน
3.1.4(1) แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น
เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.4(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3.1.4(3) แบบรายงาน OP.1 หรือแบบรายงานผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
3.1.4(4) ผลการสรุปงบประมาณโครงการแก้ไขความยากจน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี
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งบประมาณ 2562 วิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3.1.4(5) ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ
 ข้อ 5.นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีนาผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่และผลการสรุปงบประมาณโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะของ
การศึกษาข้อมูลชุมชนและแก้ไขปัญหาชุมชน มาดาเนินการตามแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่กาหนดในคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญ หาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการประสานงานกับกองนโยบายและแผน และฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อ
จัดทารายละเอียดต่างสาหรับการดาเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้อ งถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในประเด็นของการขจัดความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
เอกสำรหลักฐำน
3.1.5(1) แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น
เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิน่ สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.5(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3.1.5(3) บันทึกข้อความ ขอนาส่งสรุปงบประมาณตั้งเบิกกิจกรรมระยะที่ 1 เข้าสู่ระยะที่ 2 แบบเสนอแผนงาน (กนผ 01) และ
แบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ 04)

 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับมหำวิทยำลัย
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลั ยมี ส่ ว นร่ว มในการบริก ารวิ ช าการแก่สั งคมในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ด้ วยการด าเนิ นโครงการสร้า ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่ า งยั่ ง ยื น ตามค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 3.1.6(1) โดยมีการกาหนดบทบทหน้าที่ของบุคลากรและแนวทางการ
ทางานไว้อย่างเป็นระบบ3.1.6(2)
เอกสำรหลักฐำน
3.1.6(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.1.6(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2899/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ชุมชนมีความร่วมมือและสนใจใฝ่ในการทากิจกรรมบริการวิชาการ

ทากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนำ

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

ควรลงชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

ควรทาโครงการต่อเนื่องและเป็นพีเ่ ลี้ยงให้คาแนะนาตาม
ความต้องการของชุมชน
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องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
นายนเรศ นวนแจ้ง
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 082-4229662,087-7030814
E-mail : raweepan@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 081-739-3855
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
ooy.240232@hotmail.com
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
 ข้อ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมฯได้มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่ละหลักสูตรได้ส่งตัวแทนอาจารย์ในแต่
ละหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อดาเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสนอการแต่งตั้งพิจารณาคณะกรรมการไปยังคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยลาดับ และได้มีการจัดแผนการดาเนินงานด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ 2562 และได้ผ่านการอนุมัติแผนการดาเนินงานด้า นการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ 2562 จากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอกสำรหลักฐำน
4.1.1(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
4.1.1(2) ค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ฯเรื่อ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุงศิล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561
4.1.1 (3) แผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ 2562
 ข้อ 2.จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ผลกำรดำเนินงำน
วิท ยาลั ย ฯได้ มี การจั ด ท าแผนด้ านท านุ บ ารุง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม โดยได้ กาหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ของ
วิ ท ย าลั ย ฯ ป ระจ าปี งบ ป ระ ม าณ 2 5 6 1 ก ารจั ด ต าม แ ผ น ได้ บ รรจุ โค รงก ารต่ างๆ ต าม ก ล ยุ ท ธ์ ดั งนี้
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กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
กิจกรรม 1 โครงการสัมนาเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครูและพิธี บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา
วิทยาลัย นวัตกรรมการจัดการ
กิจกรรม 2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 2561
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันสาคัญต่างๆ
- โครงการจัดนิทรรศการฌลิมพระเกียรติ อาทิเช่น โครงการวไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมลาลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ , พิธีถวายพระ
พรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์
เอกสำรหลักฐำน
4.1.2(1) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560
4.1.2(2) ค าสั่งมหาวิท ยาลั ยฯ เรื่องแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิน งานด้านท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560
4.1.2(3) แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2561
4.1.2(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
4.1.2 (5) แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 3.กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของวิทยาลัยฯ และได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นตามที่กาหนดไว้ในแผนและในปฏิทนิ การดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และมี
การแจ้งให้นักศึกษาที่สนใจและมีความสามารถทางการแสดงราไทยให้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมศิลปวัฒธรรม
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนอกแผนงาน ได้จัดให้มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนระยะเวลา
ที่ได้กาหนดไว้ให้ตรงไปตามที่กาหนด
เอกสำรหลักฐำน
4.1.3 (2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปี
งบประมาณ 2561
4.1.3 (3) ปฏิทินการดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ข้อ 4.ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่ งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุป ระสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการกาหนดตัวบ่งชี้และติดตามการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีการสารวจความพึงพอใจของทุกโครงการ รวมทั้งได้นาข้อเสนอแนะต่างๆในแต่งละ
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โครงการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในการดาเนินการครั้งต่อไป รวมถึงนาผลการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
โครงกำรสั มนำเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเสริมสร้ำง คุณ ธรรมจริยธรรม พิ ธีไหว้ ค รูและพิ ธี บำยศรีสู่ ข วั ญ นัก ศึ ก ษำ
วิทยำลัย นวัตกรรมกำรจัดกำรดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และมีผลประเมินดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/อบรม เฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี
2. การนาไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต เมษายน 2561
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันสาคัญต่างๆ
- ประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านทาบุบารุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ และพระบรมรา
วงศานุวงศ์ ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน
30 คน คือเป็นร้อยละ 100
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 30 คน คือเป็นร้อยละ
100
3. นิทรรศการน้อมราลึกในพระมหากรุณ าธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
เอกสำรหลักฐำน
4.1.4(1) สรุปโครงการ
 ข้อ 5.นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินกิจกรรมซึ่ง
ผลการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย ทั้งจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย มี
มากขึ้น และการนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทัง้ ทางวิทยาลัยฯ ได้นาผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการแต่ละกิจกรรมให้ทราบเพื่อร่วมหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา ในการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไป
ผลของการประเมินโครงการจากโครงการ โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับ ดี
เอกสำรหลักฐำน
4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
4.1.5 (2) สรุปโครงการ
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 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยำลัยได้มีกำรเผยแพร่กิจกรรม หรือ กำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒ นธรรมต่อสำธำรณชน 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. นิทรรศการน้อมราลึกในพระมหากรุณ าธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
4. โครงการแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมไทย - กั ม พู ช า ณ Universitty of Management and Econnomics
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิลปะการแสดง ระหว่างวันที่ 1418 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) สรุปโครงการนิทรรศการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี
วไลยอลงกรณ์
4.1.6 (4) โครงการแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมไทย - กัม พู ช า ณ Universitty of Management and Econnomics
(UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารและศิลปการแสดง ระหว่างวันที่ 1418 กันยายน 2561
 ข้อ 7.กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำน
เอกสำรหลักฐำน
4.1.7(1) -
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
วิทยาลัยได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจึงสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษา มีทักษะด้านงาน
นาผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนาได้
ศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ รวมทั้ง การวางแผนกิจกรรม
มีนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างเป็นระบบ
เช่น ราไทย เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
การด าเนิ น กิ จ กรรม ไม่ เป็ น ไปตามแผน และ
ก าหนดวิ ธี ก ารและกระบวนการในการปฏิ บั ติ
แนวทางที่ ควร เนื่องจากติ ดขัด จากปั จจั ยภายนอก ที่ ไม่ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน และวางแผนสารอง
สามารถควบคุ ม ได้ เช่ น สถานที่ สภาพอากาศ และ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนและตารางกิจกรรมที่
งบประมาณ จึงทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น เพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือนอกเหนือจากแผนที่กาหนดไว้
เท่าที่ควร
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบ และกลไก ในการดาเนินกิจกรรม รวมทั้งวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ปรัชญพัชร วันอุทำ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก :งำนบริหำร

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สานักงานอธิการบดี
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
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)

ผลกำรดำเนินงำน
 ข้อ 1.พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ มหำวิทยำลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบั นและเอกลักษณ์ ของคณะ และพั ฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
ผลกำรดำเนินงำน
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
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ได้พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
2561-2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย ในคราวการประชุมบุคลากรครั้งที่
1/2561 ณ ห้ อ ง Lecture 1 วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ และได้ รับ ความเห็ น ขอบจากคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย
เอกสำรหลักฐำน
5.1.1 (1) คาสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.1.1 (2) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง
เมษายน 2561)
5.1.1 (3) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.1.1 (4) แผนกลยุทธ์วทิ ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี พ.ศ. 2560 – 2563
5.1.1 (5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2561-2565 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2561
5.1.1 (6) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.1.1 (7) ผลการวิเคราะห์ SWOT วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.1.1 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
 ข้ อ 2.ด ำเนิ น กำรวิ เครำะห์ ข้ อมู ล ทำงกำรเงิน ที่ ป ระกอบไปด้ วยต้ น ทุ นต่ อหน่ วยในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว น
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน
ปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561)
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ทาหน้าที่ในการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และจัดทางบประมาณประจาปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจพร้อมทั้งดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสู ตร ซึ่งวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีจากมหาวิทยาลัย 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 จัดสรรอยู่ที่ส่วนกลางสานักงานวิทยาลัย โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดทาแผนปฏิบัติการหลักสูตร
ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณให้เพียงพอตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณส่วนกลาง
ของวิทยาลัยก็จะมีการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองวิสัยทั ศน์ของวิท ยาลัยและ
นาไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อวิทยาลั ยจะได้นาข้อมูลมาจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ระบุงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิ บัติการ ประจาปีตามพันธกิจของวิทยาลัยอย่างเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เอกสำรหลักฐำน
5.1.2 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ
5.1.2 (2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 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 ห้องประชุมสานักงานคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.1.2 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
 ข้อ 3.ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยง
ลดลงจำกเดิม ปีกำรศึกษำ 1/2561 (1 สิงหำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561)
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการ
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จัดการ ประกอบด้วยรองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสานักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย โดยมีการประชุมครั้งที่ 2/2561
เอกสำรหลักฐำน
5.1.3 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.1.3 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 ข้อ 4.บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรดำเนินงำน อย่ำงชัดเจน
ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561)
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย รอง
คณบดี อาจารย์ หัวหน้าสานักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทาหน้าที่ติดตามและรายงานผลการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้มี
ความสอดคล้ องกับ งบประมาณที่ ได้รับ การจัด สรรมาจากมหาวิท ยาลั ย รวมถึงมี การติ ด ตามผลการปฏิบั ติงานตาม
แผนปฏิบั ติการอย่างต่ อเนื่ อง รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ท าให้ เกิด ประโยชน์ต่ อ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนาผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะ
บริหารงานต่อไป
2. หลักประสิทธิภาพ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการกาหนดนโยบายต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจโดย
ระบุ ไว้ในแผนปฏิบั ติการประจ า ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 มี การจัด ท าคู่ มื อการปฏิบั ติ งานส าหรับ
บุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ 1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561 3)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การดาเนินการขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านระยะเวลา และได้มีการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการในงานกิจการนักศึกษา งานพัสดุ งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ และงานวิชาการ โดยไม่หยุดพัก
กลางวัน และเปิดบริการทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง การบริหารงานหรือการให้บริการสามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมีรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ โดยมีก ารแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ของวิทยาลัยเพื่อเสนอข้อคิดเห็นแก่คณบดี
วิท ยาลัย เพื่อให้รองคณบดีในฝ่ายต่างๆ สามารถตัดสิน ใจในส่วนหน้าที่ รับ ผิดชอบได้ เพื่ อประสิทธิภาพและความ
ต่อเนื่องของการดาเนินงานวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านต่า ง ๆ เพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน อาทิเช่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการดาเนินการได้เป็นอย่างดี และสามารถ
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ตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่ วนเสียที่มีความหลากหลายได้ รวมถึงการจัดอาคารสถานที่ในการทางาน การเรียนการสอน
และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย และทางวิทยาลัยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นสาคัญ
4. หลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับรายงานผลการติด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บริหารงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ
พัฒนา ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถประเมินผลการบริหารตามความรับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสดงความ
สานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. หลักความโปร่งใส กระบวนการทางานของผู้ บริหารมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และกาหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ บุคลากร นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงบประมาณ และด้านอื่นๆ แต่งตั้งบุคคลจากภายนอกหน่วยงานทาหน้าที่
ในการตรวจสอบการบริหารงาน มีการเปิดเผยประวัติ แผนการดาเนินงาน และผลการประเมินการบริหารงานของ
คณบดีต่อสาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ http://cim.vru.ac.th/ รวมถึงมี
การรายงานรายรับ และรายจ่าย วิทยาลัยนวัต กรรมการจัด การ ต่อที่ป ระชุ มสภามหาวิท ยาลัย และรายงานการใช้
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนที่กาหนด
6. หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วม เช่น แต่งตั้งประธานนักศึกษาและ
คณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ โครงการบริการวิชาการ มีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการจากภายนอก และการทา MOU กับหน่วยงานภายนอก
7. หลักการกระจายอานาจ คณบดีได้มอบอานาจการตัดสินใจในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับรองคณบดี แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาหลักสูตรคณะกรรมการอานวยการโครงการต่าง ๆ ที่ให้บุคคลภายนอกหรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาให้ผลการดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของทุกภาค
ส่วน
8. หลักนิติธรรม การบริหารงานโดยใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้ว ยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กร ซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารบุคคลโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม
9. หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบั งคับ หรือเงื่อนไขการตกลง
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ต่าง ๆ ใช้กับบุคลากรทุกคน ทุกระดับด้วยความเสมอภาค ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง
บุคลากรในองค์กร
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการดาเนินการจัดประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยมีการบรรจุวาระใน
วาระการประชุมเชิงนโยบาย วาระเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง การพิจารณาข้อความ
เห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งและใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก
เอกสำรหลักฐำน
5.1.4 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.1.4 (2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.4 (3) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.4 (4) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.4 (5) รายงานการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.4 (6) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.4 (7) คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
5.1.4 (8) 1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ
2) คาสั่งคณะกรรมการการสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561
3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5.1.4 (9) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.4 (13) ค าสั่ งแต่ งตั้ งประธานนั กศึกษาและคณะกรรมการนั กศึ กษา (ภาคปกติ ) วิท ยาลั ย นวัต กรรมการจั ด การ
ประจาปีการศึกษา 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) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.1.4 (19) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 (20) ประกาศสวัสดิการสาหรับบุคลากร
5.1.4 (21) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2562
5.1.4 (22) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.1.4 (23) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 (24) คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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5.1.4 (25) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 (26) ประกาศสวัสดิการสาหรับบุคลากร
5.1.4 (27) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีงบประมาณ 2562
5.1.4 (28) รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ 5.ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
ปีกำรศึกษำ 2560 (1 สิงหำคม 2560 31 กรกฎำคม 2561)
ผลกำรดำเนินงำน
วิท ยาลั ย นวัต กรรมการจัด การได้ มี คาสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการจัด การความรู้ ท าหน้ าที่ กาหนดประเด็ น ความรู้แ ละ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยมีการประชุม ซึ่งได้มีการกาหนดประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย ไว้ 2 ประเด็น ได้แก่
- ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการวางแผนพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับการสร้าง

ความพร้ อ มในการออกไปปฏิ บั ติ งานได้ จ ริ ง ผ่ านการจัด การเรีย นการสอนแบบ Productive Learning นั้ น
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้มีการจัดการความรู้ในประเด็น ในเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (WIL : Work-Integrate Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
เพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกระบวนการพัฒนาอาชีพ โดยมีตัวชี้วัดเป็น
จานวนหลั กสู ต รตามเกณฑ์ TQF ที่ มุ่ งเน้ น การจั ด การเรีย นการสอนแบบ Work-Integrated Learning ที่ ได้ รับ การ
ปรับปรุงหรือพัฒนา โดยแบ่งการดาเนินงานเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นตอนกำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification)
1) แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยดาเนิ นการแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เพื่อทา
หน้าที่ในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
2) ประชุมระดมความคิดเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ดาเนินการวางแผนในการประชุมระดม
ความคิดหาองค์ความรู้ใหม่ในประเด็น การผลิตบัณ ฑิต ได้แก่ การปรับปรุงหลักสู ตรตามเกณฑ์ TQF สาหรับ
หลักสูตรที่กาลังจะพัฒนาและหลักสูตรที่กาหลังปรับปรุง
ขั้นตอนกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
3) การค้นหาและรวบรวมความรู้ในองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก

การแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและศึกษาจากคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของสานักงานส่งเสริมวิชาการและ
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งานทะเบียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
4) จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการค้นหาและรวบรวม

คณะกรรมการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการค้นหาและรวบรวม ใน
เว็บไซต์ cim.vru.ac.th
5) การรวบรวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์

วิท ยาลั ย มีการน าความรู้ ที่ได้จ ากการค้น คว้าด้านการพัฒ นาและปรับปรุงหลั กสู ตรตามเกณฑ์ TQF
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
6) การทบทวนความถูกต้องและอัปเดทเนื้อหาในองค์ความรู้ที่ได้จัดไว้อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ แนบปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้น
กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access)
7) การเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และ เฟซบุคแฟนเพจของวิทยาลัย

วิท ยาลั ย มีก ารเผยแพร่ องค์ ความรู้ ที่ ได้จากการจัด การความรู้ในเว็บไซต์ และ เฟซบุ คแฟนเพจของ
วิทยาลัย
กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing)
8) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา

วิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัย ได้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒ นาหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหลักสูตรใน
วิทยาลัยเป็นหลักสูตร Work-Integrated Learning
กำรเรียนรู้ (Learning)
9) หลักสูตรสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและการบริ หารงานของ
แต่ละหลักสูตร

การนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒ นาและการบริหารงานของแต่ละ
หลักสูตร ตามการจัดการหลักสูตรแบบ Work-Integrated Learning
ด้ำนกำรวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัยราชภัฎเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตาม พระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 โดยวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้การดาเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท ดังนั้น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทางานวิจั ยเพื่ อแก้ปัญ หาความยากจนของชุมชน จึงถือว่าเป็ นประเด็นสาคัญในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานด้านการวิจัยที่สร้างสรรค์และสามารถนาไปใช้ได้จริงของวิทยาลัย ซึ่ง อาจารย์ ดร.
สุนทรี จีนธรรม คือ บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทางานวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดทา
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการนี้ วิทยาลัยจึงได้ดาเนินการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยไว้ดังนี้ 1 มอบ
อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม ดาเนินการจัดการรวมรวบเป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 65

เผยแพร่อย่างเป็นระบบ 2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย ในการจัดทาเครื่องมือการวิจัยที่
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 15-408 อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ และ 3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาเครื่องมือการวิจัยที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
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. คลองน้าใส อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว และหมู่ 1 ต. คลองน้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ) ได้นาไปใช้ในการสร้างเครื่องมือ, เก็บรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ
เอกสำรหลักฐำน
5.1.5 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.5 (2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านวิจัย และด้านวิชาการ
5.1.5 (3) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านวิชาการ สู่เว็บไซต์
5.1.5 (4) แผนการดาเนินงานการวิจัยทั้ง 6 พื้นที่
5.1.5 (5) ภาพการดาเนินงานการวิจัยทั้ง 6 พื้นที่
 ข้อ 6.กำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน
ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อทาหน้าที่กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2562
เอกสำรหลักฐำน
5.1.6 (1) คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ คลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น ประจาปี
งบประมาณ 2562
5.1.6 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2562
 ข้อ 7.ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพั ฒนำกำรของคณะที่ ได้ ปรับให้ กำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรประกั นคุณ ภำพเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรบริหำรงำนคณะ
ตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
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2561 และดาเนินการตามแผนประกันคุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการนาข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ วิ ท ยาลั ย ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 มาพั ฒ นาปรั บ ปรุง การท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา
2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ประจาปีการศึกษา 2561 มี การดาเนิ น งานด้านการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน โดยมี การประชุม เพื่ อ
ประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการดาเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
ของวิทยาลัย
เอกสำรหลักฐำน
5.1.7 (1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.)
5.1.7 (2) แผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
5.1.7 (3) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan)จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2561
5.1.7 (4) คาสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมกรดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.7 (5) คาสั่งที่ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.7 (6) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
5.1.7 (7) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

1-7 ข้อ

5.00 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-909-3025
โทรศัพท์ :
E-mail : sqm@vru.ac.th
E-mail :
วงรอบในกำรจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลกำรดำเนินงำน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในกำรกำกับกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปี การศึ กษา 2561 และด าเนิ น การตามแผนประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เอกสำรหลักฐำน
5.2.1 (1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.)
5.2.1 (2) แผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.1 (3) คาส่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2561
 ข้อ 2.มีคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำร
ติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมี
ผู้บริหารของคณะและประธานหลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเข้าร่วมในคาสั่ง โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบผล
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตามการรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูต ร และ
ระดับวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561และภาคเรียนที่ 2/2561 โดยการทาบันทึกแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย รายงานผลการดาเนินงาน
การประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาในภาคเรีย นที่ 1/2561และภาคเรีย นที่ 2/2561 ต่ อผู้ บ ริห ารสู ง สุ ด ของวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ
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เอกสำรหลักฐำน
5.2.2 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกรดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 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.มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2562 โดย
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และส่งอาจารย์และบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
เอกสำรหลักฐำน
5.2.3 (1) แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2562
5.2.3 (2) สรุปโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อ 4.มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำร
ประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 จานวน 9 หลักสูตร วิทยาลัย
ได้มีการกากับ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 โดยทาบันทึกข้อความให้
ทางหลักสูตรดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ประจาปี 2561 และรายงานผลต่อผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัย
เอกสำรหลักฐำน
5.2.4 (1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
5.2.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ข้อ 5.นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพ ดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
มาปรับ ปรุงการท างาน และส่ ง ผลให้ มี การพั ฒ นาผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ โดยเข้าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวงรอบปีการศึกษา 2560 และนาสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 และแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรม
การจั ด การ และได้ รายงานการประชุ ม ชี้ แจงผลการด าเนิ น งานป ระกัน คุ ณ ภาพ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ต่ อ
คณะกรรมการสูงสุดของวิทยาลัยฯ
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เอกสำรหลักฐำน
5.2.5 (1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2560
5.2.5 (2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561
5.2.5 (3) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5.2.5 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 ข้อ 6.มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ผลกำรดำเนินงำน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตร จากการติดตามการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 นั้น วิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 จานวน 9 หลักสูตรและ ทั้ง 9 หลักสูตรผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานทุก
หลักสูตร
เอกสำรหลักฐำน
5.2.6 (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย 2561
ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนที่ได้

กำรบรรลุเป้ำหมำย

5 คะแนน

บรรลุ

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด ในรอบปี
การศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตำรำง 1 ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับวิทยำลัย
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหำร
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย
จัดการหลักสูตรโดยรวม
3.51

26.65
9

=

2.96 คะแนน

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

ร้อยละ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

วิทย์
-89.44 %
X100 =
สังคม
-56.09%
6 ข้อ (1-6)

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

30

ร้อยละ
42.15
ร้อยละ
≥10

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

ไม่บรรลุ

6 ข้อ

2.96 คะแนน

บรรลุ

15
30

X100 =

1
30

X100 = 3.33 %

50 %

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.28 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

6 ข้อ (1-6)

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.87 คะแนน

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผลกำรประเมินตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
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ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
เป้ำหมำย
(คะแนน)
(%หรื
อ
สั
ด
ส่
ว
น)
ตัวหำร
สังคมฯ
22,550
วิทย์
...........
วิทย์ฯ
242,017 บาท/
54,140
คน
บรรลุ
5.00 คะแนน
วิทย์ฯ
สังคม
...........
สุขภาพ
27,056 บาท/คน
45,100
สังคม
18.40%
วิทย์ฯ
27.60%
วิทย์สุขภาพ
27.60%

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

วิทย์
63.33 %
X 100 =
สังคม
20.83 %

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการแก่สังคม

6 ข้อ

บรรลุ

6 ข้อ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
6 ข้อ
และวัฒนธรรม

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

7 ข้อ

7 ข้อ

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ

บรรลุ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้
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ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
เป้ำหมำย
(คะแนน)
(%หรื
อ
สั
ด
ส่
ว
น)
ตัวหำร
เฉลี่ยรวม
ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
5.00 คะแนน

ตำรำง 2 วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับวิทยำลัย
องค์ประกอบ

ตัว
บ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
รวม

6
3
1
1
2
13

ผลกำรประเมิน

คะแนนประเมินเฉลีย่
I

P

O

3.43
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.82 5.00
ดี

ดีมำก

2.96
5.00

3.98

คะแนน
เฉลี่ย

ผลกำรประเมิน

3.87
5.00
5.00
5.00
5.00
4.48

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภำพดี

ดี

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

ตำรำง 3 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนำภำพรวม
จุดเด่นและแนวทำงเสริม

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง

