
 

หน้าที่ ๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การให้บริการที่หลากหลาย 

ครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปี 

ทุกสาขาวิชา 

โครงการปฏิบัติธรรมและ

กิ จ ก ร ร ม ส า ธ า ร ณ ะ

ประโยชน์ 

ม.ค. - มี.ค. 

62 

50,000 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิ 

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.5) 

≥ ระดับ 4.25 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ความร่วมมอืในการรว่มท า

กิจกรรมจากศษิย์เก่า 

โครงการสร้างความสัมพันธ์

จากพี่สูน่้อง 

เม.ย. - มิ.ย. 

62 

50,000 จ านวนเครอืข่ายที่มีส่วน

รว่มในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.5) 

จ านวน 5 เครอืข่าย  รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพ 

1. ควรมีกลุ่มศษิย์เก่าที่

ช่วยเหลือและสนับสนุน

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ต.ค. - ธ.ค. 

61 

90,000 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิ 

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.5) 

 

 

 

≥ ระดับ 4.25  

 

รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการศึกษา 



 

หน้าที่ ๒ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และการจัดการใหเ้ห็นอย่าง

เป็นรูปธรรม 

  

2. สร้างความผูกพันธ์ตอ่

สถาบันของศิษย์เก่า 

โครงการสร้างความสัมพันธ์

จากพี่สูน่้อง 

เม.ย - ม.ิย. 

62 

50,000 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิ 

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.5) 

≥ ระดับ 4.25 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. พัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย

สูม่อือาชีพเพื่อยกระดับ

งานวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์

จัดท าวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนจาก

งบประมาณต่าง ๆ ครบทุกคน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวจิัย 

ต .ค .6 1  –

ม.ค.62 

10,000 ร้ อ ยล ะขอ งอ าจ ารย์

ประจ าและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัย 

5.00 คะแนน 

( ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 

2.1,2.2,2.3) 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัย ≥ 80 

รองคณบดีฝา่ยวิจยั

และบริการวิชาการ 

/ฝ่ายวิจยั 

2. สนับสนุนการตพีิมพ์  

บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ 

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

ก .พ .6 2 -

พ.ค.62 

60,000 จ านวนวารสารวิชาการ

ที่ ได้ รับการยอมรับใน

5.00 คะแนน 

( ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 

1 เล่ม รองคณบดีฝา่ยวิจยั

และบริการวิชาการ 



 

หน้าที่ ๓ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ในวารสาร ระดับนานาชาติ และคุณภาพทั้งระบบ ระดับชาติ 2.1,2.2,2.3) /ฝ่ายวิจยั 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาคณาอาจารย์รุ่น

ใหม่ สร้างความสนใจและฝึก

พัฒนาการเขียนงานวิจัยให้มาก

ขึน้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวจิัย 

ต .ค .6 1  –

ม.ค.62 

10,000 ร้ อ ยล ะขอ งอ าจ ารย์

ประจ าและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัย 

5.00 คะแนน 

( ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 

2.1,2.2,2.3) 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัย ≥ 80 

รองคณบดีฝา่ยวิจยั

และบริการวิชาการ 

/ฝ่ายวิจยั 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มกีาร

เขียนผลงานวิจัยเพื่อตพีิมพ์ใน

ฐานที่สูงขึ้น 

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพทั้งระบบ 

ก.พ.- พ.ค.

62 

60,000 จ านวนวารสารวิชาการ

ที่ ได้ รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

5.00 คะแนน 

( ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 

2.1,2.2,2.3) 

1 เล่ม รองคณบดีฝา่ยวิจยั

และบริการวิชาการ 

/ฝ่ายวิจยั 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพ 

1. ควรพัฒนาให้มโีครงการวิจัย

ให้สอดคล้องกับองค์การและ

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย

และยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการพัฒนาระบบ/กลไก

ด้านการวจิัย 

มิ .ย .-ก .ย .

62 

10,000 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนินงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

ม าต รฐาน แล ะ เป็ น ที่

ยอมรับ 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 

2.1,2.2,2.3) 

ระดับความส าเร็จ 5 รองคณบดีฝา่ยวิจยั

และบริการวิชาการ 

/ฝ่ายวิจยั 



 

หน้าที่ ๔ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมโครงการบริการ

วิชาการของวทิยาลัย เผยแพร่

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการจดอนุ

สิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร 

ต.ค.61 - 

ก.ย.62 

20,000 มผีลงานวิจัย/หรอื

ผลงานสรา้งสรรคท์ี่ยื่น

จดอนสุิทธิบตัร หรอื

สิทธิบัตร 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด

อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร  ห รื อ

สิทธิบัตร ≥ 1  

รองคณบดีฝา่ยวิจยั

และบริการวิชาการ 

/ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพ 

1. จัดโครงการอบรมการเขียน

บทความเพื่อให้ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืนานาชาติและTCI 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์

เผ ย แพ ร่ ผ ล งาน วิ จั ย ขอ ง

อ า จ า ร ย์ /นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ

ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น

ระดับชาติและนานาชาติ  

ก.พ. - พ.ค.

62 

80,000 คะแนนเฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญา

เอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรอืเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรอื 

นานาชาต ิ

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

ร้อยละของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ ≥ 70 

รองคณบดีฝา่ยวิจยั

และบริการวิชาการ 

/ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมตื่นตัวในการ

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ต.ค. - ธ.ค. 

61 

90,000 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิ 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

≥ ระดับ 4.25 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ



 

หน้าที่ ๕ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมมาก

ยิ่งขึ้น 

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

นักศึกษา 

2. บุคคลากรเห็นความส าคัญ

ต่อการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

โครงการท าบุญวิทยาลัย

นวัตกรรม 

ม.ค. - ก.พ. 

62 

10,000 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาที่ก าหนด 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

ระดับความส าเร็จ 5 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมใหเ้กิดการบูร

ณาการการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมให้มีความ

หลากหลายเหมาะสม 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ต.ค. - ธ.ค. 

61 

90,000 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิ 

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

≥ ระดับ 4.25 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 



 

หน้าที่ ๖ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2. นักศึกษายังไม่เล็งเห็นถึง

ความส าคัญต่อการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

โครงการท าบุญวิทยาลัย

นวัตกรรม 

ม.ค. - ก.พ. 

62 

10,000 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาที่ก าหนด 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

ระดับความส าเร็จ 5 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

3. ไม่มกีารการสอดแทรกด้าน

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไว้ในรายวิชา 

โครงการท าบุญวิทยาลัย

นวัตกรรม 

ม.ค. - ก.พ. 

62 

10,000 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาที่ก าหนด 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

ระดับความส าเร็จ 5 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา/ 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ใช้โปรแกรม Innovation 

Policy Management System 

(IPMS) ควบคุมก ากับผลการ

ด าเนนิงานของวิทยาลัย เพื่อ

1. จดัอบรมการใช้งานระบบ 

Innovation 

PolicyManagement System 

(IPMS) เพื่อสร้างความ

เข้าใจในการใช้ระบบ IPMS 

14 - 15 

พ.ย. 61 

 

 

 

- 

 

 

 

 

จ านวนผู้เข้ารว่มอบรม 

 

 

 

 

5.00 คะแนน 

(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

≥ รอ้ยละ 80 ของ

จ านวนผู้ที่ตอ้งเข้ารว่ม

อบรม 

 

 

รองคณบดีฝา่ย

บรหิาร/ฝ่าย

บรหิารงานทั่วไป 

งาน IT 



 

หน้าที่ ๗ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ลดความเสี่ยง สามารถเข้าถึง

ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็น

ปัจจุบัน 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

2. ก ากับและควบคุมผลการ

ด าเนนิงานของวิทยาลัยใน

ระบบ Innovation Policy 

Management System 

(IPMS)  เพื่อลดความเสี่ยง

สามารถเข้าถึงขอ้มูลการ

ด าเนนิงานที่เป็นปัจจุบัน 

 

 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

 

- 

 

จ า น ว น โค ร ง ก า ร ที่

สัมฤทธิ์ผล 

 

≥ รอ้ยละ 80 ของ

จ านวนโครงการที่ขอ

อนุมัต ิ

ระดับมหาวิทยาลัย  

2. สนับสนุน/ผลักดนัให้เกดิ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

หรอืหลักสูตรความรว่มมือกบั

นานาชาติ (Strategic Partner) ให้

มากขึน้ ในลักษณะ Double 

Degree และ Joint Degree 

รวมถงึ Post Doctoral Degree 

วิทยาลั ยฯ ผลั กดั น ให้ เกิ ด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ด้ า น น วั ต ก ร ร ม  ห รื อ มี

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายในปี

การศึกษา 2563 

1 พ.ย. 61 – 

30 ส.ค. 63 

- จ านวน หลักสูตร / หรือ

นักศึกษาชาวต่างชาติใน

ระดับบัณฑติศึกษา 

-  ≥ 1 หลักสูตร / หรอื 1 

คน 

คณบดี-รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร /ฝ่าย

บรหิารงานทั่วไป  



 

หน้าที่ ๘ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผู้สัมภาษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพราะเป็นเคร่ืองมือส าคัญหรอื

ประชากรหลักในการขับเคลื่อน

ผลผลิตด้านงานวิจัย โดยอาจ

คูข่นานไปกับการก าหนดทิศ

ทางการวจิัยของมหาวิทยาลยัที่

จะใช้องคค์วามรูห้รอื Case 

Study ในระดับ Local พัฒนาไปสู่ 

Global ให้สมดงัปณิธาน 

(แนวทางเสรมิจดุแข็ง) 

 

หมายเหตุ  ตัวอักษรสีแดง หมายถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 



องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ผู้ก ำกับติดตำม
หัวหน้ำสำขำ/ประธำนหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบตำม

ต ำแหน่ง

1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

2.3 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

2.4 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

3.1 การรับนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

5.3 การประเมินผูเรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

3. นักศึกษา

2. บัณฑิต

ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ ระดับหลักสูตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562  ปีกำรศึกษำ 2561
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

4. อาจารย์

5. หลักสูตร การเรียน การสอน 
การประเมินผูเรียน



องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี รองคณบดีท่ีรับผิดชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตามต าแหน่ง

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวนันทิกา อนุโต, นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล
, นางสาววรีญา คลังแสง, นางสาวเย็นจิต คงปาน,
 นางสาวรุจิรา เนียมหอม, นายลิขิต เกิดมงคล, 
นายวรเมธี บุญยก, นายสุภกร  ตันวราวุฒิชัย, 
นางพรรณนลิน  สัชฌุกร, นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร, นางสาวเย็นจิต คง
ปาน, นางสาวรุจิรา เนียมหอม, นายลิขิต เกิดมงคล
, นายสุภกร  ตันวราวุฒิชัย, นางสาวมณีรัตน์ ทอง
โอน

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร, นางสาวเย็นจิต คง
ปาน, นางสาวรุจิรา เนียมหอม, นายลิขิต เกิดมงคล
, นายสุภกร  ตันวราวุฒิชัย, นางสาวมณีรัตน์ ทอง
โอน

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวนันทิกา อนุโต, นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา นายจเร นาคทองอินทร์, นางสาว ศุทธินี ไชยรัตน์

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา นายจเร นาคทองอินทร์, นางสาว ศุทธินี ไชยรัตน์

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ทุกท่าน

นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย



องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี รองคณบดีท่ีรับผิดชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตามต าแหน่ง

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ทุกท่าน

นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ทุกท่าน

นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ

3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ทุกท่าน

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายจเร นาคทองอินทร์, นางสาว ศุทธินี ไชยรัตน์

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ/
ฝ่ายบริหาร

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ทุกท่าน

นางสาวน  าทิพย์ กลีบบัวบาน, นายชนะอัญญ์ อุไร
รักษ์, นายตรีวนัส ก้อนทองค า, นางสาววาสนา 
อ้นป้อม, นายอนุสรณ์ ต่วนเครือ

ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมทั งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าสาขาวิชา นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์

ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าสาขาวิชา นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์

ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าสาขาวิชา นางสาววาสนา อ้นป้อม

2. การวิจัย

5. การบริหารจัดการ



องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี รองคณบดีท่ีรับผิดชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบตามต าแหน่ง

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั ง 10 ประการ ท่ีอธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน

ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้า
ส านักงาน

นางสาวน  าทิพย์ กลีบบัวบาน, นายจารึก รูปบุญ, 
นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต, นางสาวกนกศรี อู่ไทย

ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ทั งท่ีมีอยู่ตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
อาจารย์วรันลักษณ์ ภักด์ิใจดี, อาจารย์เปรม
กมล จันทร์กวีกูล

นางสาววาสนา อ้นป้อม

ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

ฝ่ายบริหาร รองคณบดี
นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร, ว่าท่ี ร.ต. หญิง 
บุญญาดา พาหาสิงห์, นางสาวน  าทิพย์ กลีบบัวบาน

ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะ
ตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าสาขาวิชา นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวนันทิกา อนุโต, นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล
, นางสาววรีญา คลังแสง, นางสาวเย็นจิต คงปาน,
 นางสาวรุจิรา เนียมหอม, นายลิขิต เกิดมงคล, 
นายวรเมธี บุญยก, นายสุภกร  ตันวราวุฒิชัย, 
นางพรรณนลิน  สัชฌุกร, นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
, นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน

5. การบริหารจัดการ




