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วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ก 

 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ได้ด าเนินการพัฒนาและน าเอาแนวคิดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา มาใช้เพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้งนโยบายการพัฒนาระบบราชการไทยและพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการที่จะยกระดับ

คุณภาพการปฏิบัติงาน  ของส่วนราชการไทย สู่การปฏิรูปการบริหารจัดการ 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกาเพื่อการ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขันการบรหิารจัดการองคก์รและการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะ

เป็นรากฐานในการสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพขึน้ภายในองคก์ร ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

รายงานการประเมินตนเองเล่มนี ้เป็นผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)   

 ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้พันธ

กจิ วัตถุประสงคแ์ละยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตั้ งอยู่ เลขที่  1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300  อาคารเหมวดีพิทักษ์   (อาคาร 37)  ช้ัน 1-4  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ดังมีวิสัยทัศน์ “เรามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีแบบอย่างเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วย

นวัตกรรม”เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการจงึก าหนดยุทธศาสตร ์ไว้ 4 ด้าน  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเปิดสอนการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ จ านวน 8 หลักสูตร 

จ าแนกเป็นปรญิญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาเอก 2 หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการมีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิน้ จ านวน 2,468 คน   จ าแนกตามระดับการศึกษา ปรญิญาตร ี2,292 คน 

ปริญญาโท 100 คน ปริญญาเอก 76 คน  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด 81 คน 

จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 55 คน คิดเป็นสัดส่วนปริญญาเอก : โท : ตรี เท่ากับ 1 : 1 : 22  สัดส่วน

ต าแหน่งทางวิชาการ ศ. : รศ. : ผศ. : อ เท่ากับ 0. : 2 : 9. : 44 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 26 คน 

คิดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการ เท่ากับ 1 : 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ

ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้แก่ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสรา้งนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองคก์าร เพื่อการ

พัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครอืข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม

การจัดการและนวัตกรรมองคก์าร ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4. พัฒนาองคค์วามรูสู้่

การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการ

จัดการและนวัตกรรมองค์การ     จากยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคคะอย่างยั่งยืน  

จ านวน 23 ตัวชีว้ัด ซึ่งมีจ านวนตัวชีว้ัดที่บรรลุเป้าหมาย 22 ตัวชีว้ัดและมีจ านวนตัวชีว้ัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 

ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.8422 อยู่ในระดับดีเลิศ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน

วิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจ านวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งมีจ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 

12 ตัวชีว้ัดและมีจ านวนตัวชีว้ัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชีว้ัด และมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0707 

อยู่ในระดับดีเยี่ยม ,  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น จ านวน 6 ตัวชีว้ัด ซึ่ง

มีจ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัดและมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.0000 อยู่ในระดับดี

เลิศ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  จ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีจ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัดและมีจ านวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 3.4487 อยู่ในระดับดี    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) และมีผลการประเมินคะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 4.4316 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 



 

 

1 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

สถานภาพหน่วยงาน  

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1    ถนนอู่ทองนอก 

แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ช้ัน 1 – 4 

มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏสวนสุนั นทา โทรศั พท์  0 2160 1182 - 83, โท รสาร 0 2160 1184 เว็บ ไซด์ 

www.cim.ssru.ac.th 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ใน “โครงการจัดการศึกษาบุคลากร

ประจ าการส าหรับนักบริหาร” โดย ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นหัวหน้าโครงการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอธิการบดี 

ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล ได้ตกลงร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่     ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา 

นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกจิการของตัวเองหรอืมีหน้าที่ การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้นเปิดสอน 2 

สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑติ โครงการนี้ได้รับความส าเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง 

แวน่ท๊อปเจรญิ แมงป่อง ตรอีรรถบูรณ ์อ าพลฟู้ด ยนตรก์จิ สยามกลการ เกาะช้างซวีิว รสีอร์ท และ ECC เป็น

ต้น ได้ส าเร็จการศึกษาและได้น าความรู้ไปต่อยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ

เอกในมหาวิทยาลัยของรัฐช้ันน าหลายแห่ง และยังได้ท าความรว่มมือและให้ทุนพนักงานบรษิัทได้เข้ามาศึกษา

ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ท าความรว่มมอื กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แวน่ท๊อป

เจริญ จ ากัด เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบรษิัท ที่มีต าแหน่งระดับ supervisor ทั่วประเทศ 

 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการจัดการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรี

พระจันทร ์เป็นผู้อ านวยการคนแรก ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา คร้ังที่ 4/2551 

เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัย การจัดการ เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ (College of Innovation and Management)”  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็น

หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบรหิารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการมีความเป็นอิสระ 

และความคล่องตัวสูงแต่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยฯ มีภารกิจหลักตาม

สถาบันการอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าโดยมีการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของ

คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนมีส่วนเก่ียวข้องที่ท าให้การบรหิารงานของวิทยาลัย เป็นไป   ตาม

ยุทธศาสตร ์และแผนงานของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรแ์ละแผนงานของมหาวิทยาลัย การจัดการ

ศึกษาเพื่อการสรา้งนักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึด

หลักที่ว่า “การศึกษาที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรยีนในวันนี ้เพื่อให้เป็นผู้น าที่ดีในวันข้างหน้า” 
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ทศิทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองคก์าร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 พันธกจิ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และสรา้งเครอืข่าย ถา่ยทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองคค์วามรูสู้่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. สรา้งมูลคา่เพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร 

 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรส์ู่อาเซยีน 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

ประชาคมอาเซียน 

5. สรา้งเครอืข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

6. สรา้งและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร 

 เสาหลัก (Pillar) 

1. ความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครอืข่าย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 วัฒนธรรม (Culture) 

1. บุคลากรมีความพรอ้มในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง 

2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และธรรมาภิบาล  

3. บุคลากรมีความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค ์มีความศรัทธา และผูกพันต่อองคก์าร 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองคก์ารอย่างต่อเนื่อง 
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วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์ 

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี ้ 

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองคก์ร 

3) ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการองคก์รในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑติ 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวจิัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1) ส่งเสรมิให้มีการบรกิารวชิาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสรมิให้มีการจัดแหล่งเรยีนรูเ้พื่อสรา้งโอกาสเรียนรูใ้ห้แกทุ่กคนทุกกลุ่มวัย 

6. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสรมิและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิัย คน้ควา้ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คอื ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณข์องวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การ

เป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ร้อย

ละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS (3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ (4) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (5) รอ้ยละของบัณฑติปรญิญา

ตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (6) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรง

สาขาวิชา (7) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย (8) รอ้ยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (9) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (10) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน (11) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 (12) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (13) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูน

ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง (14) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(15) รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน (16) รอ้ย
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย (17) 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (18) ร้อยละเฉลี่ยของ

ความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ (19) ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (20) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี (21) ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (22) ด้านร้อย

ละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้การบรกิารวชิาการ และวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวิชาการแกชุ่มชน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ

การอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ระดับคะแนน

เฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติ (4) ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา

เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพรใ่นระดับชาติ หรือนานาชาติ (5) รอ้ยละผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด (6) จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สินทางปัญญา (7) จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรู้

ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (8) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด (9) เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (10) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (11) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ (12) จ านวนวารสารที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ (13) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม

เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด (14) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย  (15) 

จ านวนผู้ใชบ้รกิารฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลัก 

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย (2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
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เครือข่ายต่างประเทศ (5) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ

เครอืข่าย (6) ระดับความส าเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่าย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   คือ พัฒนา

ระบบบรหิารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของ

วิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (4) 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย (5) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (6) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่เป็นชาวต่างชาติ (7) จ านวนห้องปฏิบัติการที่

ได้รับรองมาตรฐาน (8) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไชต์ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 

การ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจ าปี 

คะแนน

เฉลี่ย 

1.18 3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25 4.25 5.0000 0.0618 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

ร้อยละ 1.13 50.00 52.50 55.00 57.50 ≥ 

60.00 

75 5.0000 0.0592 

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษา

ที่ไดรั้บการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกบัอัตลักษณ*์1 

ร้อยละ 3.50 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.20 5.0000 0.1832 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑติ 

ปรญิญาตร ีโท  

เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ*2 

ระดับ

คะแนน 

3.50 3.80 3.93 4.05 4.18 ≥ 4.30 4.65 5.0000 0.1832 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า

และการประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี*3 

ร้อยละ 3.50 78.00 80.50 83.00 85.50 ≥ 

88.00 

96.63 5.0000 0.1832 

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิต

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านตรง

สาขาวิชา 

ร้อยละ 1.13 65.00 67.50 70.00 72.50 ≥ 

75.00 

99.00 5.0000 0.0592 

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่น

และไว้วางใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ

ด าเนินการตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ระดับ

ความ

เชื่อมั่น 

1.13 3.50 3.63 3.75 3.88 ≥ 4.00 4.49 5.0000 0.0592 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 

การ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรม

นอกหลักสูตรที่บูรณาการ

กับพันธกิจการเรียนการ

สอน การวิจัย การบรกิาร

วิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 1.00 60.00 62.50 65.00 67.50 ≥ 

70.00 

100 5.0000 0.0524 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสรมิ หรือ

พัฒนาให้กับนกัศึกษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

1.00 3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25 4.55 5.0000 0.0524 

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มีเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 1.00 90.00 92.50 95.00 97.50 100 100 5.0000 0.0524 

1.5.1 ร้อยละของหลักสตูร

ทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลกัสูตร

ของ สกอ. โดยไดค้ะแนน

ไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 *4 

ร้อยละ 3.50 60.00 62.50 65.00 67.50 ≥ 

70.00 

100 5.0000 0.1832 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจของนักศกึษาทีม่ี

ต่อหลักสูตรทกุหลกัสูตร

ของหน่วยงาน 

คะแนน

เฉลี่ย 

1.00 3.81 3.94 4.06 4.19 ≥ 4.31 4.52 5.0000 0.0524 

1.6.1 ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการที่ไดรั้บการ

เพิ่มพูนศักยภาพทาง

วิชาการในสาขาวิชาของ

ตนเอง 

ร้อยละ 1.00 75.00 77.50 80.00 77.50 ≥ 

85.00 

90.74 5.0000 0.0524 

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ*5 

ร้อยละ 3.50 15.00 17.50 20.00 22.50 ≥ 

25.00 

20.37 3.1480 0.1154 

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก*6 

ร้อยละ 3.50 23.00 25.50 28.00 30.50 ≥ 

33.00 

50.00 5.0000 0.1832 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 

การ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.6.4 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่

ไดรั้บการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสาย

งาน*7 

ร้อยละ 3.50 85.00 87.50 90.00 92.50 ≥ 

95.00 

96.15 5.0000 0.1832 

1.6.5 ร้อยละของบุคลากร

ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 1.00 70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 

80.00 

100 5.0000 0.0524 

1.6.6 ร้อยละของบุคลากร

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 1.00 15.00 17.50 20.00 22.50 ≥ 

25.00 

52.38 5.0000 0.0524 

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของ

ความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องคก์ร

สุขภาวะ 

ร้อยละ

เฉลี่ย 

1.00 67.00 69.50 72.00 74.50 ≥ 

77.00 

95.84 5.0000 0.0524 

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่น

ของบุคลากรต่อระบบ

บรหิารจัดการตามหลกั

ธรรมาภิบาลของ

หน่วยงาน 

ระดับ

ความ

เชื่อมั่น 

1.00 4.01 4.14 4.26 4.39 ≥ 

4.51 

4.71 5.0000 0.0524 

1.8.2 ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

ร้อยละ 1.00 90.00 92.50 95.00 97.50 100 100 5.0000 0.0524 

1.9.1 ความพงึพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ

อาคารสถานทีแ่ละสิง่

อ านวยความสะดวกของ

หน่วยงาน 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

1.00 3.90 4.03 4.15 4.28 ≥ 

4.40 

4.44 5.0000 0.0524 

1.10.1 งบรายไดจ้าก

โครงการจัดหารายไดด้้าน

การบรกิารวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/

คน 

1.00 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 956,418 5.0000 0.0524 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 

การ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วิชาการ วิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ที่ตพีิมพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย*8 

ร้อยละ 3.50 20.00 22.50 25.00 27.50 ≥ 

30.00 

61.48 5.0000 0.1832 

2.1.2 ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ไดรั้บการอา้งองิ 

(Citation) ในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

ร้อยละ 1.13 1.00 1.50 2.00 2.50 ≥3.00 0 0.0000 0.0000 

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลงานของนกัศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปรญิญาโท ที่ไดรั้บการ

ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ระดับ

คะแนน 

เฉลี่ย 

1.13 1.00 1.50 2.00 2.50 ≥3.00 4.38 5.0000 0.0592 

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลงานของนกัศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปรญิญาเอกที่ไดรั้บการ

ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ระดับ

คะแนน 

เฉลี่ย 

1.13 1.00 1.50 2.00 2.50 ≥3.00 4.00 5.0000 0.0592 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใชป้ระโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ทั้งหมด*9 

ร้อยละ 3.50 50.00 52.50 55.00 57.50 ≥ 

60.00 

66.67 5.0000 0.1832 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืน

จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

หรือทรัพย์สินทางปัญญา  

  1.13 - - - - ≥1 1 5.0000 0.0592 

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/

องค์ความรูท้ี่เพิ่มขึน้ใน

แหลง่เรียนรู้บริการ

วิชาการ*10 

ฐานคว

ามรู้/ 

องค์

ความรู้ 

3.50 - - - - ≥1 1 5.0000 0.1832 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 

การ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.4.3 ร้อยละของงาน

บรกิารวิชาการที่

ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้น าชุมชน

เทียบกับงานบรกิาร

วิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ  1.13 - 2.50 5.00 7.50 

 

≥ 

10.00 

15.79 5.0000 0.0592 

2.5.1 เงินสนบัสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ตอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

- กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

บาท 1.13 5,000 10,000 15,000 20,000 

 

≥ 

25,000 

127,837 5.0000 0.0592 

2.5.2 ร้อยละของ

ผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบรกิารใน

ระดับชาติและระดับ

นานาชาตติอ่ผลงานวจิัย

และงานสรา้งสรรค์

ทั้งหมด 

ร้อยละ 1.13 1.00 1.50 2.00 2.50 

 

≥3.00 5.56 5.0000 0.0592 

2.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่

ไดม้าตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

1.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0524 

2.7.1 จ านวนวารสารที่

ไดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาติ*12 

วาร 

สาร 

3.50 - - - - 1 0 0.0000 0.0000 

2.8.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบการ

ให้บรกิารวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่

ก าหนด 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

1.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0524 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 

การ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 1.00 70.00 72.50 75.00 77.50 

 

≥ 

80.00 

83.33 5.0000 0.0524 

ยุทธศาสตร์: 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่าย

ที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงาน 

ร้อยละ 1.13 90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 100 5.0000 0.0592 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

หน่วยงาน*13 

เครือ 

ข่าย 

3.50 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1832 

3.2.1 ร้อยละของ

เครือข่ายความร่วมมือใน

ประเทศที่มีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง*14 

ร้อยละ 3.50 30.00 32.50 35.00 37.50 

 

≥ 

40.00 

100 5.0000 0.1832 

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของข้อตกลงความร่วมมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศ*
15 

ร้อยละ 3.50 40.00 42.50 45.00 47.50 

 

≥ 

50.00 

100 5.0000 0.1832 

3.4.1 ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความรว่มมือ

กับเครือข่าย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

1.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0524 

3.5.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

1.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0524 

ยุทธศาสตร์: 4 ขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย*16 

ร้อยละ 3.50 90.00 92.50 95.00 97.50 100 84.62 1.0000 0.0366 

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย 

บทความวิชาการ งาน

สรา้งสรรค์ สิ่งประดิษฐ์

ของอาจารย์และนักวิจัยที่

ไดรั้บรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

ร้อยละ 1.13 0.30 0.35 0.40 0.45 ≥ 0.50 1.85 5.0000 0.0592 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผล 

การ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 4 ขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ 

4.1.3 ร้อยละของ

วิทยานิพนธ์ หรืองาน

วิชาการของนกัศึกษา

ระดับบัณฑิตศกึษาที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

ร้อยละ 1.13 0.30 0.35 0.40 0.45 ≥ 

0.50 

0 0.0000 0.0000 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณแ์ละการ

ให้บรกิารของ

หน่วยงาน*17 

ร้อยละ 3.50 70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 

80.00 

96.40 5.0000 0.1832 

4.3.1 จ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ/นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

คน 1.13 - - - 1 2 8 5.0000 0.0592 

4.4.1 จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยที่เป็น

ชาวต่างชาต ิ

คน 1.00 - - - - 1 1 5.0000 0.0524 

4.5.1 จ านวน

ห้องปฏบิัติการที่ได้รับรอง

มาตรฐาน 

ห้อง 1.00 - - - - 1 0 0.0000 0.000 

4.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงเว็บไซต์*
18 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ 

3.50 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1832 

รวม 4.4316  
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รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรจุเรศ พินธุวัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดระบบและกลไกการก ากับการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังนี ้ 

 1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับ

วิทยาลัยและระดับหลักสูตร โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ ก ากับดูแล 

และมีเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานประกันคุณภาพในวิทยาลัย และ

หลักสูตร/สาขาวิชา 

 1.2 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตรที่ระบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่

สอดคล้องกับคู่มือของมหาวิทยาลัย และคู่มือของสกอ.ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่ประกอบด้วยผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชาหรอืตัวแทนคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ตามภารกิจของวิทยาลัย  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัยและหลักสูตรที่

ประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม

ภารกจิของวิทยาลัย เพื่อก าหนดระบบการด าเนินงาน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในทั้งระดับวิทยาลัยและสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการได้ก ากับ ติดตาม
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

ตัวบ่งชี้ รายงานผลการด าเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในรอบ 6 และ 9 เดือน คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สรุปผลการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการอ านวยการคณะเพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1 .1 .1  ค ะแนน เฉลี่ ย ก ารป ระกั น

คุณภาพภายในประจ าปี 

1.18 4.25 5.0000 0.0618 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.25 4.25 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี ้ 

การควบคุมคุณภาพ 

o มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

o มีประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

o มีการจัดท าคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับ 

หลักสูตรและระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 

o มีการสรา้งความรูค้วามเข้าใจผ่านการประชุมและการอบรม 

การตรวจสอบคุณภาพ 

o มีการติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2560 และเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดกการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การประเมินคุณภาพ 

o มีการจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

ในระหว่างเดือนมิถนายน - กรกฎาคม 2561 และจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 

ในระหว่างสิงหาคม 2561  

o มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ 

วิทยาลัยและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา( Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 

2561 เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดกการเพื่อพิจารณา  

o มีการส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้น

สังกัด (สกอ.) ภายใน 120 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. มีงบประมาณสนับสนุนดา้นการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. ได้รับความรว่มมือจากเครอืข่ายประกันคุณภาพภายใน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

ไม่ม ี

หลักฐานอ้างองิ : 

1.1.1-01 รายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์

และนางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1183 โทรศัพท์ : 02-160-1183 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

       โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

เกณฑ์ 
เป้าหมาย/

ป ี

หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

1. รอ้ยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอ้ยละ 

33.00 

 

รอ้ยละ 41.82  

บรรลุ 1.1  จ านวนอาจารย์ท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก คน 23 

1.2 จ านวนอาจารย์ประจ า (นับรวมลาศกึษาต่อ) คน 55 

2. รอ้ยละของอาจารย์หรอืนักวิจัยประจ าท่ีมี Account 

ของ Google scholar โดยน า Link ของ Google scholar 

ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์ดว้ย   

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 บรรลุ 

2.1 จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจ าท่ีมี Account 

ของ Google scholar โดยน า Link ของ Google scholar 

ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์ดว้ย 

คน 55 

2.2 จ านวนอาจารย์ประจ า (นับรวมลาศกึษาต่อ) คน 55 

3. รอ้ยละอาจารย์ประจ าที่เป็นชาวต่างชาติ รอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 1.82 ไม่บรรลุ 

3.1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นชาวต่างชาติ คน 1 

3.2 จ านวนอาจารย์ประจ า (เฉพาะปฏบัิติงานจริง) คน 55 

4. รอ้ยละนักศึกษาแลกเปล่ียน รอ้ยละ 

0.25 

รอ้ยละ 0.32 บรรลุ 

4.1 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน คน 8 

 4.1.1 จ านวนนักศึกษา มรภ.สส ท่ีไปแลกเปล่ียน

ต่างประเทศ 

คน 8 

 4.1.1 จ านวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มา

แลกเปล่ียนท่ี มรภ.สส  

คน 0 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนกจิรรมที่บรรลุเป้าหมาย  กจิรรม - 5 2 

2. จ านวนความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

กจิรรม 5 5 3 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

รอ้ยละ 100 83.33 70 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน 2,468 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

50.00 52.50 55.00 57.50 ≥ 60.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามเกณฑ์ QS 

1.13 75 5.0000 0.0592 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 60.00 75 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS ให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ด าเนนิงานตามเกณฑ์ QS ของวิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 

4. ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งเปน็ประจ าทุกเดือน  

5. รายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานเกณฑ์ QSต่อคณะกกรมการบรหิารวิทยาลยัในรอบ 3 , 6 , 9 

และ 12 เดือน  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในก ากับ ส่งเสรมิการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

2. หน่วยงานต่างๆ ให้ความรว่มมือด าเนนิการตามนโยบาย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

1.1.2-01 รายงานสรุปผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

1.1.2-02 หลักฐานแสดงความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรอื

นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : .นายจเร นาคทองอนิทร์และ

นางสาวศุทธนิี ไชยรัตน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส ารวจ

นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีรางวัลที่นักศึกษาได้รับ จ านวน 1 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สามารถสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามสาขาวิชาได้ดงันี้  

ล าดับ ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล 

ประเภท

รางวัล 
ว-ด-ป  

ได้รับรางวัล 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 

1 2 3 รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุลผู้ได้รับรางวัล 

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล    21-23 ธันวาคม 2560 58127322019 นายณัฐพงษ์ ภูมิออ่น 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

รางวัล - 8 5 

1.1 ระดับชาติ รางวัล - 8 5 

 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล - 0 5 

 (2) เช่ียวชาญการสื่อสาร รางวัล - 0 - 

 (3) มีจติสาธารณะ   รางวัล - 8 - 

1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล - 8 - 

 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล - 0 - 

 (2) เช่ียวชาญการสื่อสาร รางวัล - 8 - 

 (3) มีจติสาธารณะ   รางวัล - 0 - 

2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน - - 2,468 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

รอ้ยละ - 0 - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 
 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล    21-23 ธันวาคม 2560 58127322023 นายวสุพล วีระตระกูล 

 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล    21-23 ธันวาคม 2560 60127322084 นายปฐมพร สมคดิ 

 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล    21-23 ธันวาคม 2560 60127322002 นางสาวอธิตยา เมืองแก้ว 

 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล    21-23 ธันวาคม 2560 60127322016 นางสาวทักษศ์ินา นพคุณ 

 รางวัลที่ 1 ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 58122901022  นายเอกรินทร์ คงสมุทร   

 รางวัลที่ 1 ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 58122901029  นายอภิศักดิ์ ชูเพ็ชร   

 รางวัลที่ 1 ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 58122901060 นายพิพัฒน์พล แดงประพันธ์   

 รางวัลที่ 1 ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 58122901020 นางสาวอรพรรณ จงอักษร  

 รางวัลที่ 2 ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 60463829011  นายสุภกร ตันวราวุฒชัิย  

 รางวัลที่ 3 ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 58127322029  นายสันติ ขัตติยะวงศ ์  

 รางวัลที่ 3 ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 58127322014 นายปราชญ์ กรุณามงคล   

 ชมเชย ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 58123451016 นางสาวยุพา หวานเงิน  

 ชมเชย ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 59123451110 นางสาวสีวิกา สจนีัดา  

 ชมเชย ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 59123451093  นางสาวอรอนงค์ อินเหล่าใหญ่  

 ชมเชย ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 59127335064  นางสาวขริมาส คณามงคลปรีชา  

 ชมเชย ธนาคารออมสิน    31 พฤษภาคม 2561 59127335061  นางสาวชนศักดื เร่ืองสุวรรณ์  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.03 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ไดร้ับการ

ยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ ์

3.50 0.20 5.0000 0.1832 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

รอ้ยละ 0.20 0.20 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องหรอื

ยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกีย่วขอ้งกับอัตลักษณใ์ห้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งเปน็ประจ าทุกเดือน  

4. รายงานความกา้วหน้าของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณต์่อคณะกกรมการบรหิารวิทยาลยัในรอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารสนับสนนุงบประมาณการเข้ารว่มประกวด/แข่งขัน และเงินรางวัลจากการสรา้งชื่อเสยีง 

2. สนับสนุนอุปกรณใ์นการใชใ้นการประกวด เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บแลต หอ้งเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. สนับสนุนการฝึกซอ้ม จัดเตรยีมความพรอ้ม  สถานที่เก็บตัวส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการประกวดหรอื

แข่งขัน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

ไม่ม ี

หลักฐานอ้างองิ :  

1.1.3-01 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด “จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

1.1.3-02 โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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  เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

และสังคม 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปรญิญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรญีา คลังแสง 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตรได้

ด าเนินการส ารวจคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากผู้ใช้บัณฑิต ผลการส ารวจพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง

พอใจที่คะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถจ าแนกผลการด าเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. ระดั บ คะแนนคุณ ภาพของบัณ ฑิ ต 

ปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน 4.19 4.48 4.65 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายดา้น 
คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  การ

ส่ือสาร ฯ 

ด้านอื่นๆ รวม 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

4.85 4.59 4.65 4.64 4.57 - 4.66 

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการคุณภาพ 

4.79 4.55 4.59 4.58 4.71 - 4.64 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการตลาด  

4.84 4.58 4.75 4.70 4.57 
- 

4.69 

4. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร์   

4.55 4.54 4.47 4.38 4.34 - 4.46 

5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการฟุตบอลอาชีพ 

4.83 4.58 4.50 4.73 4.75 - 4.68 

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการจัดการ 

4.95 4.78 4.67 4.67 4.67 - 4.75 

รวม 4.80 4.60 4.61 4.62 4.60  4.65 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.80 3.93 4.05 4.18 ≥4.30 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.2 .1 ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3.50 4.65 5.0000 0.1832 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥4.30 4.65 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปรญิญาตร ี

โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสตูรทบทวนแบบสอบถามคุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF ของแต่ละหลักสูตร 

4. ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความครบถว้น และถูกต้อง ของแบบสอบถามคณุภาพบัณฑติตาม

กรอบ TQF  ของทุกหลักสูตร โดยต้องมีข้อค าถามครบตาม curriculum mapping ตามที่ปรากฏในเลม่หลักสูตร 

(มคอ. 2) 

5. ฝ่ายวิชาการสง่รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับหลักสูตร 

6. หลักสตูรด าเนินการแจกแบบสอบถามคุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF ของแตล่ะหลักสูตร ตัง้แต่เดอืน

ธันวาคม 2560 -เมษายน 2561 

7. หลักสูตราตดิตามและรวบรวมแบบสอบถามคุณภาพบณัฑิตตามกรอบ TQF ส่งให้กับฝ่ายวิชาการ  จ านวน 

3 รอบ คอื เดอืนมกราคม 2561, มีนาคม 2561, เมษายน  2561 

8. ฝ่ายวิชาการด าเนินการวิเคราะห์ผลคุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF และคะแนนให้กับหลักสูตร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากหลักสตูรในการตดิตามการส่งแบบส ารวจของ

ผู้ใชบ้ัณฑติ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ: 

1.2.1-01 รายงานผลส ารวจคณุภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560  
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนนัทกิา อนุโต 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยกองบริการการศึกษาร่วมกับ 

วิทยาลัย/หลักสูตรได้ติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2559 โดยก าหนดให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเข้าตอบ

แบบส ารวจการมีงานท าในระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผลการติดตามดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  คน - 194 329 

2 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเรื่อง

การมงีานท า 

คน - 190 288 

 

2.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดง้านท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน - 162 195 

 

2.2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีได้งานท าระยะเวลา

มากกว่า 1 ปี 

คน - 1 10 

 

2.4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีอุปสมบท 
คน - 2 1 

 

2.5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีเกณฑ์ทหาร 
คน - 2 1 

 

2.6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีมงีานท าก่อนเข้า

ศึกษา 

คน - 7 80 

 

2.7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 

คน - 3 1 

 

2.8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีียังไม่มีงานท า คน - 0 0 

3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเรื่อง

การมงีานท า (ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมงีานท าก่อนเข้าศึกษา 

ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร)  

(ข้อ 2 ลบดว้ย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)) 

คน - 176 205 

4 รอ้ยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรท่ีีได้งานท าหรอื

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100) 

รอ้ยละ - 83.95 96.63 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

78.00 80.50 83.00 85.50 ≥ 88.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

3.50 96.63 5.0000 0.1832 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 88.00 96.63 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.2.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปใีห้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ฝ่ายวิชาการส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับหลักสูตร 

4. ฝ่ายวิชาการรว่มกับหลักสตูราด าเนินการส ารวจและผลกัดันการตอบขอ้มูลการมีงานท าของบัณฑติทีส่ าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2559 (รหัส 56 และนักศึกษาตกค้าง) (จ านวนกลุม่ตัวอย่างไมน่้อยกวา่ รอ้ยละ 70) 

ในเดือน ตุลาคม 2560 -เมษายน 2561 โดยให้บัณฑิตไปกรอกขอ้มูลการมงีานท าใน www.reg.ssru.ac.th 

5. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสตูรจัดท ารายงานการมีงานท าของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

พรอ้มส่งให้หลักสตูรเพื่อให้รับตรวจประเมินฯ ระดับหลักสตูร ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. หลักสตูรให้ความรว่มมือใหก้ารติดตามบัณฑติเข้าตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑติ 

2. มีเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การติดตามผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ :   

1.2.2-01 รายงานการส ารวจภาวะการมงีานท าของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี ปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรงสาขาวิชา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนนัทกิา อนุโต 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  
คน - 194 329 

2 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเรื่อง

การมงีานท า 

คน - 190 288 

 

2.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดง้านท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน - 162 195 

 

2.2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีได้งานท าระยะเวลา

มากกว่า 1 ปี 

คน - 1 10 

 

2.4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีอุปสมบท 
คน - 2 1 

 

2.5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีเกณฑ์ทหาร 
คน - 2 1 

 

2.6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีมงีานท าก่อนเข้า

ศึกษา 

คน - 7 80 

 

2.7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 

คน - 3 1 

 

2.8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีียังไม่มีงานท า 
คน - 0 0 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมงีานท า ภายใน 1 ปี  ท่ี

ท างานตรงสาขา 

คน - 149 195 

4 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรท่ีีได้งานตรงสาขาวิชา 

(ข้อ 3 / ข้อ 2.1 x 100) 

รอ้ยละ - 92.05 99.00 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

65.00 67.50 70.00 72.50 ≥ 75.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่

ได้งานตรงสาขาวิชา 

3.50 99.00 5.0000 0.0592 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 75.00 99.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.2.3 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานตรง

สาขาวิชาให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ฝ่ายวิชาการส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับหลักสูตร 

4. ฝ่ายวิชาการรว่มกับหลักสตูราด าเนินการส ารวจและผลกัดันการตอบขอ้มูลการมีงานท าของบัณฑติทีส่ าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2559 (รหัส 56 และนักศึกษาตกค้าง) (จ านวนกลุม่ตัวอย่างไมน่้อยกวา่ รอ้ยละ 70) 

ในเดือน ตุลาคม 2560 -เมษายน 2561 โดยให้บัณฑิตไปกรอกขอ้มูลการมงีานท าใน www.reg.ssru.ac.th 

5. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสตูรจัดท ารายงานการมีงานท าของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

พรอ้มส่งให้หลักสตูรเพื่อให้รับตรวจประเมินฯ ระดับหลักสตูร ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. หลักสตูรให้ความรว่มมือใหก้ารติดตามบัณฑติเข้าตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑติ 

2. มีเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การติดตามผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ :   

1.2.3-01 รายงานการส ารวจภาวะการมงีานท าของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านตรงสาขาวชิา  ปีการศึกษา 

2559 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 1.3 ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร

จัดการการด าเนินการตามพันธกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ต่อการด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม และ

นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ ์

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ด าเนินการส ารวจความเช่ือมั่นและไว้วางใจ

ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ผลการส ารวจพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 สามารถสรุปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 1) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน  

รายการ ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) มีการพัฒนา ปรับปรุงหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนและสังคม 

2.21 น้อย 

2) มีงานวิจัยและบรกิารวิชาการที่พฒันาองคค์วามรู้ บูรณาการการเรียนการสอนรว่มกับ

ชุมชน และท าความรว่มมือกับภาครัฐและเอกชน 

4.99 มากที่สุด 

3) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 4.90 มากที่สุด 

4) มีการพัฒนากระบวนการให้บรกิารที่มีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.91 มากที่สุด 

5) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อต่อการบรกิารจัดการและการ

ตัดสินใจ 

4.92 มากที่สุด 

6) มีการจัดท าแนวทางส่งเสรมิการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ  4.90 มากที่สุด 

7) มีกระบวนการการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน 4.91 มากที่สุด 

8) การบรหิารจัดการทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่าของการใชง้บประมาณ 4.90 มากที่สุด 

9) มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละจัดท าแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) ประจ าปี 

ตลอดจนการสื่อสารสูก่ารปฏบิัติ  

4.90 มากที่สุด 

10) มีกระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 4.90 มากที่สุด 

11) มกีารพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลและจัดท าแผนพัฒนาในทกุสายงานเพื่อให้เกิด

ความ ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 

4.88 มากที่สุด 

12) มีกระบวนการการมีส่วนรว่มของบุคลากร สรา้งความผาสกุและความผูกพันต่อองค์กร 4.90 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.49 มากท่ีสุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของนักศึกษาในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 

รายการ ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) มีหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนกัศึกษาและสงัคม 4.44 มาก 

2) มีงานวิจัยสามารถน าองคค์วามรู้มา บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 4.38 มาก 

3) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.40 มาก 

4) มีการให้บรกิารที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของนกัศึกษา 4.34 มาก 

5) มีการเผยแพร่ข้อมูลในการท างานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน 

4.39 มาก 

6) เปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการตรวจสอบ

ผลการท างานของมหาวทิยาลัย/คณะ/วิทยาลัย 

4.35 มาก 

7) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิง่แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย 4.34 มาก 

8) มีกิจกรรมที่สง่เสรมิ อนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 4.36 มาก 

9) อาจารย์มีชื่อเสียงทางวิชาการ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติ 4.37 มาก 

10) อาจารย์มีความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ 4.42 มาก 

11) มกีารพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning 4.37 มาก 

ภาพรวม 4.3785 มาก 

 

3) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าในการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

รายการ ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) มีหลกัสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม 4.94 มากที่สุด 

2) มีชื่อเสียงด้านการผลิตบัณฑิตที่จบแล้วมงีานท า 4.35 มาก 

3) มีผลงานวิจัย การบรกิารวิชาการให้แก่ชมุชนและสังคม 4.55 มากที่สุด 

4) มีการให้บรกิารที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสีย 

4.63 มากที่สุด 

5) สามารถตรวจสอบการท างาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  4.59 มากที่สุด 

6) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 4.52 มากที่สุด 

7) เปิดโอกาสให้ศษิยเ์ก่าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนรว่มในกิจกรรม  4.62 มากที่สุด 

8) แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 4.57 มากที่สุด 

9) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย 4.57 มากที่สุด 

10) มีกิจกรรมที่สง่เสรมิ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 4.62 มากที่สุด 

11) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ 4.64 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.6034 มากท่ีสุด 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน  ในภาพรวม

จ าแนกตามกลุ่ม 

กลุ่ม ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) บุคลากร 4.6838 มากที่สุด 

2) นักศึกษา 4.3785 มากที่สุด 

3) ศิษย์เกา่ 4.6034 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.4900 มากท่ีสุด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.50 3.63 3.75 3.88 ≥ 4.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.1 ระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจ

ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อ

การด า เนิ นการตามภารกิ จขอ ง

มหาวิทยาลัย 

1.13 4.49 5.0000 0.0592 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.00 4.49 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.3.1 ระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวทิยาลยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการด าเนนิการส ารวจระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/

ศิษย์เกา่ต่อการด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ online ปีละ 2 รอบ  รอบที่ 1 เดือน

มกราคม –กุมภาพันธ ์รอบที่ 2 เดอืน สิงหาคม โดยให้บุคคลากรและนักศึกษาเข้าตอบแบบสอบในระบบ 

www.poll.ssru.ac.th และศษยเก่าเข้าตอบแบบสอบในระบบ https://goo.gl/9Qmtw5 

http://www.poll.ssru.ac.th/
https://goo.gl/9Qmtw5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะน าผลจากกองกลางที่ท าการวิเคราะหม์ารายงานและน าผลการ

ส ารวจมาจดัท าแผนปรับปรุงระดับความเช่ือมัน่และไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนนิการตามภารกจิของ

มหาวิทยาลยัในปีถัดไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1.ผู้บริหารเนน้การบรหิารจัดการงานตามภารกจิหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ่สรา้งความเช่ือมั่นให้กับ

บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ 

2.เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการส ารวจความเช่ือมัน่และไว้วางใจของบุคลากร/นักศกึษา/ศิษย์เก่าตอ่การ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

3.มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ต่อการส ารวจความเช่ือมัน่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ :  

1.3.1-01 รายงานผลการส ารวจระดับความเช่ือมัน่และไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนนิการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลยั  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอนที่ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกจิการเรยีนการสอน การ

วิจัย การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรญีา คลังแสง 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. จ านวนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการพันธ

กิจการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กจิกรรม - 5 4 

2. จ านวนกจิกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจ าปี

การศึกษา 

กจิกรรม - 5 4 

3. รอ้ยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ

พันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิาร

วิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

รอ้ยละ - 100 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60.00 62.50 65.00 67.50 ≥ 70.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.1 ร้ อ ย ล ะขอ งกิ จ ก ร รม น อ ก

หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1.00 100 5.0000 0.0524 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 70.00 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการบูรณาการกจิกรรมนอกหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ

พันธกจิของมหาวิทยาลัย,  สง่เสรมิการจัดการเรียนการสอน ทีม่ีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิาร

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมโดยได้จดัโครงการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตร ได้แก่

โครงการกลยุทธ์การตลาดเพือ่สรา้งอัตลักษณส์ าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน , โครงการการอบรมถา่ยทอดองค์

ความรูด้้านการตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่มวสิาหกจิชุมชน , โครงการการมีส่วนรว่มของชุมชนในการพัฒนาการ

จัดการขยะชุมชนและสิง่แวดล้อม : เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และโครงการท าบญุเลีย้งพระวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.4.1 รอ้ยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณา

การกับพันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้กับ

ผู้รับผิดชอบ 

4. ฝ่ายวิชาการมีตดิตามผลการด าเนนิงานการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตรจากหลักสูตรทกุเดือนพรอ้มทัง้

รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ :  

1.4.1-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.4.1-02 เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการกลยุทธ์การตลาดเพือ่สรา้งอัตลักษณ์ส าหรบัผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.4.1-03 เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการการอบรมถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชน 

1.4.1-04 เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการการมีส่วนรว่มของชุมชนในการพัฒนาการจัดการขยะชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม : เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

1.4.1-05 เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการท าบุญเลีย้งพระวิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ 

 

 



 

 

35 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายจเร นาคทองอินทร์และ

นางสาวศุทธนิี ไชยรัตน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ

พัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งมีผลรวมของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ N/A จากโครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 โครงการ  ท าให้มีคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจฯ เท่ากับ  N/A อยู่ในระดับ……………. โดยสามารถจ าแนกผลการด าเนินงานตามหน่วยงานดังนี้ 

  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนน - 22.70 4.55 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมนักศึกษาทั้งหมด กจิกรรม - 5 6 

3. คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแน

เฉลี่ย 

- 4.54 4.55 

 

 โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจ าแนกรายโครงการ/กจิกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เขา้ร่วม ระดับความพงึพอใจ 

1. โครงการท าบุญวิทยลยันวตักรรมและการ

จัดการ 

20 4.64 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวจิัยและการ

น าเสนอ 

400 4.32 

3. โครงการสรา้งสรรคน์วัตกรรมจากวัสดุเหลอืใช้ 80 4.42 

4. โครงการรับน้องอย่างสรา้งสรรคส์านสัมพนัธ ์

CIM 

300 4.67 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวจิัยและการ

น าเสนอ 

400 4.32 

6. โครงการพัฒนาและส่งเสรมิทกัษะความรู ้

ประกันคุณภาพ การศึกษา 

64 4.90 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

1.00 4.55 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.25 4.55 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.4.2 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษาให้กับผู้รับผดิชอบ 

3. ฝ่ายกจิการนักศึกษามตีิดตามผลการด าเนนิงานระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกจิกรรมการส่งเสรมิ

หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษาพรอ้มทั้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหค้วามรว่มมือจดักจิกรรมเป็นอย่างดี 

2. งบประมาณในการจดัท าโครงการจากวทิยาลยัที่จัดสรรให้มีความเหมาะสม สามารถท าให้โครงการ

บรรลุผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

3. อุปกรณท์ี่ใชใ้นการจัดกจิกรรมส่วนหนึง่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลยัใหใ้ช้งานในการจัดกจิกรรมจน

บรรลุเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

4. มีกระบวนการด าเนนิงานทีชั่ดเจนในแตล่ะโครงการ ท าให้กิจกรรมบรรลุไปได้ด้วยดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

1.4.2-01  แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาระยะ 5 ป ี(2559-2563) ประจ าปีการศึกษา 

2560 

1.4.2-02 รายงานผลการผลการด าเนินงานความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนา
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ให้กับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.4.2-03 เล่มรายงานโครงการท าบุญวิทยลัยนวตักรรมและการจัดการ 

1.4.2-04 เล่มรายงานโครงการพัฒนานักศึกษาดา้นการวจิยัและการน าเสนอ 

1.4.2-05 เล่มรายงานโครงการสรา้งสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ 

1.4.2-06 เล่มรายงานโครงการรับน้องอย่างสรา้งสรรคส์านสัมพนัธ ์CIM 

1.4.2-07 เลม่รายงานโครงการพัฒนานักศึกษาดา้นการวจิยัและการน าเสนอ 

1.4.2-08 เล่มรายงานโครงการพัฒนาและส่งเสรมิทักษะความรู ้ประกันคุณภาพ การศกึษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชีว้ัด  : 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรยีนการสอน  

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล , 

นายชนะอญัญ์ อไุรรักษ์ , นางสาวรชันีวรรณ 

สุจรติ,นางสาวกนกศรี อู่ไทย 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 , 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1452 , 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ

สอน 

คน - 48 54 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจรงิทั้งหมด 

(ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ) 

คน - 48 54 

3. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

รอ้ยละ - 100 100 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์

ท่ีมีเว็บไซต์ 

จ านวนอาจารย ์

ท่ีปฏิบัตงิานจริง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

5 5 100 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด  

5 5 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการคุณภาพ  5 5 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทุนมนุษย์

และองค์การ  

5 5 100 

หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  7 7 100 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ  5 5 100 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  6 6 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอล

อาชีพ  

5 5 100 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิานวัตกรรมการ 4 4 100 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง  

6 6 100 

รวม 54 54 100 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

1.00 100 5.0000 0.0524 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.4.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอนให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ฝ่ายบรหิารจดัอบรมการใชง้านเว็บไซต์ให้แกอ่าจารย์ทุกท่านและใหน้ าเอกสารต่างๆ ขึน้ไว้บนเว็ฐไซต์

ส่วนตัว 

4. ฝ่ายบรหิารมีตดิตามผลการด าเนินงานระดับความพงึพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษาพร้อมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. คณาจารย์ให้ความรว่มมอืในการสรา้งเนือ้หาภายในเว็บไซต์เป็นอยา่งดี 

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมยัท าให้การสรา้งเนือ้หามีความสมบูรณแ์ละรวดเร็ว 

3. ก าหนดเปา้หมายของกระบวนการสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงประเดน็  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ :  

1.4.3-01  เอกสารสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.4.3-02  URL เว็บไซต์ของอาจารย์ประจ า ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เป้าประสงค์ 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ระดบั 3.01 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรจุเรศ พินธุวัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รว่มกับหลักสูตรได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทัง้หมดที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 จากทั้งหมด 9 หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรทั้งหมดที่

ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 ร้อยละ 100 โดย

สามารถจ าแนกผลการด าเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. จ านวนหลักสูตรที่ มีคะแนนผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01 

คน - 8 9 

2. จ านวนหลักสตูรที่รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทั้งหมด  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

คน - 8 9 

3. รอ้ยละของหลักสตูรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน

ไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01 

รอ้ยละ - 100 100 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ระดับ คะแนน 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ตรี โท เอก 
8.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ √   3.61 ด ี

8.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

เพื่อธุรกิจ 
√   3.99 ด ี

8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการตลาด 
√   3.49 ด ี

8.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ √   3.45 ด ี

8.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ

องค์กร 
√   3.96 ด ี
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 
8.6 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  √  3.54 ด ี

8.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลมือ

อาชีพ 
 √  3.49 ด ี

8.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ   √ 3.57 ด ี

8.9 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง   √ 3.58 ด ี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60.00 62.50 65.00 67.50 ≥ 70.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่

ผ่ านตาม เกณฑ์ ประกันคุณ ภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่

ต่ ากว่าระดับ 3.01 

 

3.50 100 5.0000 0.1832 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 70.00 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.5.1 รอ้ยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผา่นตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01ให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพก าหนดให้แต่ละหลักสตูร ด าเนินการตามระบบ กลไกประกันคุณภาพ

หลักสูตร ดงันี ้

          3.1 ขัน้ตอนการวางระบบคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 7 กจิกรรม อาทิเช่น จัดประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตรก่อนภาคเรียน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร จดัท าแผนการด าเนนิงานการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสตูร และก าหนดผู้รับผดิชอบตัวชีว้ัดระดับหลักสูตร เปน็ต้น 

          3.2 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 3 กจิกรรม ได้แก ่จดัท าคูม่ือการประกัน

คุณภาพ ระดับหลักสตูร ด าเนินการตามแผนการประกันคณุภาพ ระดับหลักสูตร จดัท ารายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3)  และประสบการณภ์าคสนาม (มคอ. 4 ) กอ่นเปิดภาคเรยีน อย่างนอ้ย 30 วัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

          3.3 ขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 3 กจิกรรม ได้แก ่ประชุม

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อติดตามผลการด าเนนิงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ต่อคณะ/วิทยาลยั และจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ

ด าเนินงานประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.6) ต่อคณะ/วิทยาลัย ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสดุภาคการศึกษา 

          3.4 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน 3 กจิกรรม ได้แก ่ประชุมอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร จดัท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สดุปีการศึกษาและตรวจประเมนิการศึกษา ระดับ

หลักสูตร 

          3.5 ขัน้ตอนการพัฒนาคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กจิกรรม  ได้แก ่วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  จดัท าแผนการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หลักสูตรและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยั  

4. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพน าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสตูรรายงานตอ่คณะกรรมการ

อ านวยการวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพื่อพิจารณา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญใหก้ารประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร 

2. ได้รับความรว่มมือจากหลกัสูตรในการก ากับตดิตามการด าเนินงานระดับหลักสูตร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ:  

1.5.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01 

1.5.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

เพื่อธุรกิจ  ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.1-03 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.1-04 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

1.5.1-05 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ

องคก์าร ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.1-06 รายงานผลการตรวจประเมินหลักศูตรรัฐสาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 

2560 

1.5.1-07 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมอืงการปกครอง ประจ าปี
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การศึกษา 2560 

1.5.1-08 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.1-09 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

1.5.1-10 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรญีา คลังแสง 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการส ารวจพบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 สามารถสรุปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. ผลรวมค่าความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา  

(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) 

คะแนน - 34.96 45.2 

2. จ านวนหลักสตูรทัง้หมด ประจ าปีการศึกษา  

(ที่มีนักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย) 

หลักสูตร - 8 10 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อ

หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

คะแนน

เฉลี่ย 

- 4.37 4.52 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ระดับ ค่าคะแนน 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ ตรี โท เอก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

√   4.42 มาก 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด  

√   4.41 มาก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการคุณภาพ  √   4.48 มาก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทุนมนุษย์

และองค์การ  

√   4.44 มาก 

หลักศูตรรัฐสาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์ √   4.45 มาก 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ   √  4.60 มากที่สุด 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง   √  4.51 มากที่สุด 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอล

อาชีพ  

 √  4.57 มากที่สุด 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิานวัตกรรมการ   √ 4.67 มากที่สุด 



 

 

45 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง  

  √ 4.62 มากที่สุด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.81 3.94 4.06 4.19 ≥ 4.31 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

1.00 4.52 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.31 4.52 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสตูรทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่หลักสูตรทุกหลักสูตร

ของมหาวิทยาลยั 

4. ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความครบถว้น และถูกต้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอ่หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลยั 

5. ฝ่ายวิชาการสง่จ านวนนักศึกษาชัน้ปีสุดทา้ยให้กับหลักสูตร 

6. หลักสตูรด าเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของแตล่ะ

หลักสูตร ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560 -เมษายน 2561 

7. หลักสูตรตดิตามและรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อหลักสตูรทุกหลักสูตรให้กับ

ฝ่ายวิชาการ  จ านวน 3 รอบ คอื เดือนมกราคม 2561, มีนาคม 2561, เมษายน  2561 

8. ฝ่ายวิชาการด าเนินการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อหลักสตูรทุกหลกัสูตรและคะแนน

ให้กับหลักสูตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากหลักสตูรในการตดิตามการส่งแบบส ารวจของ

ผู้ใชบ้ัณฑติ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจากหลักสูตรมีจ านวนมาก การส ารวจความพึงพอใจโดยใช้กระดาษอาจ

ท าให้เสยีเวลาในการคยี์ขอ้มลู 

หลักฐานอ้างองิ: 

1.5.2-01 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อหลกัสูตรทุกหลักสตูรของมหาวิทยาลยั ประจ าปี

การศึกษา 2560  
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวชิาของตนเอง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสภุาพ พฤฒสิารกิร 

และนางสาวน้ าทพิย์ กลีบบวับาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูน

ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง 

คน 40 40 49 

2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจรงิ 

 (ไมน่ับรวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ่)  

คน 40 48 54 

3. รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ

ตนเอง 

รอ้ยละ 100 83.33 90.74 

 

   โดยมีผลการด าเนนิงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการที่ปฏิบัตงิานจรงิ 

จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการที่ไดรั้บการ

เพิ่มพูนศักยภาพทาง 

คิดเป็นร้อยละ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

5 5 100 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด  

5 4 80 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ

คุณภาพ  

5 5 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทุน

มนุษยแ์ละองค์การ  

5 5 100 

หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  7 7 100 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ

จัดการ  

5 2 40 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการ

ปกครอง  

6 3 50 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

ฟุตบอลอาชีพ  

5 5 100 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิานวัตกรรมการ 4 2 50 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง  

6 4 66.66 

อาจารย์ส่วนกลาง 7 7 100 

รวม 54 49 90.74  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

75.00 77.50 80.00 82.50 ≥ 85.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1 ร้ อ ย ล ะขอ งบุ ค ล าก รส าย

วิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง 

1.00 90.74 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 85.00 90.74 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้

สอดคลอ้งกับความจ าเป็นและความต้องการในแต่ละหลักสูตร  

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.6.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเองให้กับผูร้ับผดิชอบ 

4. ฝ่ายบรหิารได้จัดแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

และด าเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนด 

5. นอกแหนอืจากกจิกรรมที่วทิยาลยัจัดให้กับบุคลากรแล้ววิทยาลยัยงัให้ทนุอดุหนนุเพื่อการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลเป็นประจ าทุกป ี โดยบุคลากรสายวิชาการคนละ 10,000  
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

6. ฝา่ยบรหิารติดตามการพฒันาตนเองของบุคลากรปีละ 2 รอบ พรอ้มทั้งรายงานผลให้กองบรหิารงานบุคคล

รับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดตั้งงบประมาณส าหรับงบ

พัฒนาบุคลากร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ :  

1.6.1-01 รายงานผลการด าเนินงานบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา

ของตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.1-02 สรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจรงิทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.1-03 แบบรายงานการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสภุาพ พฤฒสิารกิร

และนางสาวน้ าทพิย์ กลีบบวับานอ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คน 8 10 111 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6 8 9 

1.2 รองศาสตราจารย์ 
1 1 2 

1.3 ศาสตราจารย์ 
1 1 0 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมอาจารย์

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 44 48 54 

3. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รอ้ยละ 18.18 20.83 20.37 

โดยมีผลการด าเนนิงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

0 0 0 0 5 0 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการตลาด  

0 0 0 0 5 0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการคุณภาพ  3 0 0 3 5 60 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทุนมนุษย์

และองค์การ  

1 0 0 1 5  

หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  0 0 0 0 7 0 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ  1 0 0 1 5 20 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  1 1 1 3 6 50 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอล

อาชีพ  

0 0 0 0 5 0 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิานวัตกรรมการ 0 0 0 0 5 0 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง  

1 1 1 3 6 50 

รวม 5 2 2 11 54 20.37  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

15.00 17.50 20.00 22.50 ≥ 25.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3.50 20.37 3.1480 0.1154 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 25.00 3.1480 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม

ต าแหนง่ทางวิชาการ  

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.6.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการให้กับผูร้ับผดิชอบ 

4. ฝ่ายบรหิารได้ส่งบุคคลากรเขา้ร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิม่ต าแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. มีงบประมาณสนับสนุนอยา่งเพียงพอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : อาจารย์บางส่วนที่เขา้ร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

(Fast Track) ไม่สง่ผลงานตามแผนและเป้าหมายที่วทิยาลยัก าหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ: 

 1.6.2-01 รายงานผลการด าเนินงานอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

1.6.2-02 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสภุาพ พฤฒสิารกิร

และนางสาวน้ าทพิย์ กลีบบวับาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒปิรญิญาเอก คน 15 19 22 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมอาจารย์

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 44 48 54 

3. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก รอ้ยละ 34.09 39.58 50.00 
 

   โดยมีรายละเอยีดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชา จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ ป.เอก จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 

คิดเป็น

ร้อยละ ขา้ราชการ พนง.

ช่ัวคราว 

พนง.

ประจ า 

รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  

0 0  0 5 0 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด  

0 0  0 5 0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ

คุณภาพ  

0 0  0 5 0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทุน

มนุษยแ์ละองค์การ  

0 0 1 3 5 60 

หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  0 0 1 1 7 14.29 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ

จัดการ  

0 5 0 5 5 100 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการ

ปกครอง  

0 2 1 6 6 50 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

ฟุตบอลอาชีพ  

0 5 1 6 5 100 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวชิานวัตกรรมการ 0 5 0 5 5 100 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง  

0 3 0 6 6 50 

รวม 0 20 4 24 54 50.00  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

23.00 25.50 28.00 30.50 ≥ 33.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

3.50 50.00 5.0000 0.1832 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 33.00 50.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม

ต าแหนง่ทางวิชาการ โดยได้จดัโครงการศึกษาตอ่ในระดับทีสู่งขึน้ 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.6.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอกให้กับผู้รับผิดชอบ 

4. ฝ่ายบรหิารมีการตดิตามความกา้วหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทุกเดือนและรายงานต่อ

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ: 

1.6.3-01 รายงานผลการด าเนินงานอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.3-02 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุวชิาการท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ า

สายงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสภุาพ พฤฒสิารกิร

และนางสาวน้ าทพิย์ กลีบบวับาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

คน 20 22 25 

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการทัง้หมด คน 20 22 26 

3. รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ

การพัฒนาตามสมรรถนะ 

รอ้ยละ 100 100 96.15 

    

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

85.00 87.50 90.00 92.50 ≥ 95.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6 .4 ร้อ ยละของบุ คลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา

ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

3.50 96.15 5.000 0.1832 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 95.00 96.15 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ให้สอดคลอ้งกับความจ าเปน็และความตอ้งการในแตล่ะฝ่าย  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้1.6.4 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่

ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงานให้กับผู้รับผิดชอบ 

4. ฝ่ายบรหิารได้จัดแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

และด าเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนด 

5. นอกแหนอืจากกจิกรรมที่วทิยาลยัจัดให้กับบุคลากรแล้ววิทยาลยัยงัให้ทนุอดุหนนุเพื่อการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลเป็นประจ าทุกป ี โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคนละ 5,000  

6. ฝา่ยบรหิารติดตามการพฒันาตนเองของบุคลากรปีละ 2 รอบ พรอ้มทั้งรายงานผลให้กองบรหิารงานบุคคล

รับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดตั้งงบประมาณส าหรับงบ

พัฒนาบุคลากร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ :  

1.6.1-01 รายงานผลการด าเนินงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ า

สายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.1-02 สรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจรงิทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.1-03 แบบรายงานการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยั 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสภุาพ พฤฒสิารกิร

และนางสาวน้ าทพิย์ กลีบบวับาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายบริหารรว่มกับกองบรหิารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยท าการส ารวจจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า ไม่มีบุคลลากร

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

คน - 51 80 

 
1.1 บุคลากรสายวิชาการ 

คน - 48 54 

 
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คน - 22 26 

2. 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

คน - 51 80 

 
2.1 บุคลากรสายวิชาการ 

คน - 35 54 

 
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คน - 22 26 

3. รอ้ยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ - 82.61 100 

 
3.1 บุคลากรสายวิชาการ 

รอ้ยละ - 79.55 100 

 
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

รอ้ยละ - 100 100 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 80.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

1.00 100 5.0000 0.0524 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 80.00 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัตงิาน   

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.6.5 รอ้ยละของบุคลากรทีป่ฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

4. ฝ่ายบรหิารสง่บุคคลากรเขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. ฝ่ายบรหิารรว่มกับกองบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยท าการส ารวจจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลลากรใน

มหาวิทยาลยั  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ: 

1.6.5-01 สรุปจ านวนบุคลากรทัง้หมด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.5-02 สรุปจ านวนบุคลากรที่ท าผิดจรรยาบรรณวชิาชีพของวิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

 



 

 

59 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสภุาพ พฤฒสิารกิร

และนางสาวน้ าทพิย์ กลีบบวับาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

 

 

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรที่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

คน - 70 80 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ - 13 54 

    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 2 26 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด คน - 70 80 

    2.1  บุคลากรสายวิชาการ - 48 54 

    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  22 26 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - 23.08 52.38 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ - 29.55 48.15(26) 

    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 9.09 61.54(16) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

15.00 17.50 20.00 22.50 ≥ 25.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ ผ่ าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

1.00 52.38 5.0000 0.0524 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 25.00 52.38 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรสอบ

ภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.6.6 รอ้ยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

4. ฝ่ายบรหิารด าเนินจดัโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลลากรในวิทยาลัย 

5. ฝ่ายบรหิารรายงานผลการสอบภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัตอ่คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัรับทราบ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : กจิกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรมีความหลากหลาย

กระตุ้นความสนใจของบุคลากร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ความรูพ้ืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากรน้อย 

หลักฐานอ้างองิ: 

1.6.6-01 สรุปจ านวนบุคลากรทัง้หมด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.6-02 รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรูท้างด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ท างาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กร 

สุขภาวะ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ด าเนินการส ารวจความ

คดิเห็นของบุคลากรเก่ียวกับประเด็นองคก์รสุขภาวะ จ านวน 5 มิติ ตามแบบประเมินของ สสส.  โดยมีผลการ

ส ารวจดังนี้ 

มิติ ร้อยละเฉลี่ย ผลประเมิน 

มิติที1่ สุขด้วยการจัดการ  92.02 องคก์รนีน้่าอิจฉาทีสุ่ด 

มิติที2่ สุขด้วยบรรยากาศในทีท่ างาน  95.45 องคก์รนีน้่าอิจฉาทีสุ่ด 

มิติที3่ สุขด้วยกระบวนการสรา้งสุข  96.31 องคก์รนีน้่าอิจฉาทีสุ่ด 

มิติที4่ สุขด้วยสุขภาพกายใจ   95.66 องคก์รนีน้่าอิจฉาทีสุ่ด 

มิติที5่ สุขด้วยผลลัพธอ์งคก์ร  95.83 องคก์รนีน้่าอิจฉาทีสุ่ด 

รวม 95.84 องค์กรนี้นา่อิจฉาที่สุด 

หมายเหต:ุ เกณฑ์การประเมนิ 

 คะแนน 0-48 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองคก์รนี้ ต้องรบีแก้ไข 

 คะแนน 49-56 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองคก์รนี ้ยังไม่มีอะไรแน่นอน 

 คะแนน 57-73 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองคก์รนีก้ าลงัก้าวหนา้ 

 คะแนน 74-100 สะท้อนให้เห็นว่า สขุภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าอจิฉาทีสุ่ด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

67.00 69.50 72.00 74.50 ≥ 77.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จ

ตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุข

ภาวะ 

1.00 95.84 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 77.00 95.84 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการด าเนินการส ารวจระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/

ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ online ปีละ 2 รอบ  รอบที่ 1 เดือน

มกราคม  –กุมภาพั นธ์  รอบที่  2  เดื อน  สิ งหาคม  โดยให้ บุ คคลากรเข้าตอบแบบสอบในระบบ 

www.poll.ssru.ac.th  

4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะน าผลจากกองกลางที่ท าการวิเคราะห์มารายงานและน าผลการ

ส ารวจมาจัดท าแผนปรับปรุงระดับความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะในการด าเนินการตาม

ภารกิจของวิทยาลัยในปีถัดไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความผาสุกของบุคลากร 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

1.7.1-01 รายงานผลการส ารวจการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้ าป ระสงค์  1.8  มหาวิ ทยาลั ยมี ก ารพั ฒ นาตามปรั ชญ าของเศรษฐกิ จพอ เพี ย ง 

ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบุคลากรตอ่ระบบบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

รายการ ระดับความเชื่อม่ัน 

x  การแปลผล 

1) มีวสิัยทัศน์และความสามารถ ที่จะน าพามหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน ไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 

4.74 มากที่สุด 

2) มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล มคีวามคุ้มคา่ตามเป้าหมาย งบประมาณ

และระยะเวลาท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 

4.74 มากที่สุด 

3) มีการบริหารงานท่ีตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสีย ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน 

4.74 มากที่สุด 

4) มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนื่องของ

มหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน 

4.74 มากที่สุด 

5) มีระบบตรวจสอบการท างาน ภายในมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน พรอ้มท้ัง

เผยแพร่ขอ้มูลท่ี เป็นประโยชนใ์นการท างานของมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน อยา่ง

ถูกต้อง 

4.72 มากที่สุด 

6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผูม้สี่วนได้สว่นเสีย มีสว่นร่วมในการตัดสนิใจ แสดง

ความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน 

4.74 มากที่สุด 

7) มีการมอบอ านาจและความรบัผิดชอบในการตัดสนิใจด าเนินการให้แก่

บุคลากรในมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 

4.71 มากที่สุด 

8) มีการใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานได้อย่าง

ถูกต้อง เป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบัิตขิองมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 

4.72 มากที่สุด 

9) มีการบริหารงานโดยค านึงถงึบุคลากรให้ได้รับการปฏบัิตแิละบริการอยา่ง

ทัดเทียมกันของมหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน 

4.74 มากที่สุด 

10) มกีารบริหารงานโดยใชก้ระบวนการการตัดสินใจตามหลกัฉันทามตขิอง

มหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน 

4.72 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.71 มากที่สุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

4.01 4.14 4.26 4.39 ≥ 4.51 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากร

ต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

1.00 4.71 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.51 4.71 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.3.1 ระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวทิยาลยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการด าเนนิการส ารวจระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/

ศิษย์เกา่ต่อการด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ online ปีละ 2 รอบ  รอบที่ 1 เดือน

มกราคม –กุมภาพันธ ์รอบที่ 2 เดอืน สิงหาคม โดยให้บุคคลากรและนักศึกษาเข้าตอบแบบสอบในระบบ 

www.poll.ssru.ac.th และศษยเก่าเข้าตอบแบบสอบในระบบ https://goo.gl/9Qmtw5 

4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะน าผลจากกองกลางที่ท าการวิเคราะหม์ารายงานและน าผลการ

ส ารวจมาจดัท าแผนปรับปรุงระดับความเช่ือมัน่และไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนนิการตามภารกจิของ

มหาวิทยาลยัในปีถัดไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1.ผู้บริหารเนน้การบรหิารจัดการงานตามภารกจิหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ่สรา้งความเช่ือมั่นให้กับ

บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ 

2.เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการส ารวจความเช่ือมัน่และไว้วางใจของบุคลากร/นักศกึษา/ศิษย์เก่าตอ่การ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

3.มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ต่อการส ารวจความเช่ือมั่น 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

http://www.poll.ssru.ac.th/
https://goo.gl/9Qmtw5
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ :  

1.3.1-01 รายงานผลการส ารวจระดับความเช่ือมัน่และไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนนิการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลยั  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รบัการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทยีบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดท่ีก าหนดขึ้นต่อปี 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

พบว่า มีความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน 5 ความเสี่ยง ผลรอบ 6 เดือน สามารถควบคุมและลดระดับความเสี่ยง ได้

ทุกความเสี่ยงคดิเป็นร้อยละ 100  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 โดยมีรายละเอียดสถานะความเสี่ยงกอ่นและหลังควบคุม ดังนี้ 
ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงก่อนควบคุม สถานะความเสี่ยงหลังควบคุม สถานะการเพิ่ม

ลดความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับความ

เสี่ยง 

1. ด้านกลยุทธ์          

การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อมภายนอกมีผลต่อ

การก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง 

5 5 25 สูงมาก 2 3 6 ปานกลาง ลดลง 

2. ด้านการปฏิบัติงาน          

การด าเนินโครงการล่าช้า/

ล้มเหลว 

5 4 20 สูงมาก 3 2 6 ปานกลาง ลดลง 

3. ด้านการทรัพยากร          

การเกิดเหตุการณ์อัคคภัีย 

 

5 4 20 สูงมาก 3 2 6 ปานกลาง ลดลง 

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบยีบ 

         

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ระเบยีบขอ้บังคับ ของ

หน่วยงานภายนอก 

3 5 15 สูง 1 2 2 น้อยมาก ลดลง 

5. ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน          

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม 3 5 15 สูง 1 2 2 น้อยมาก ลดลง 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนประเด็ นความเสี่ ยงที่ ได้ รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง - 7 5 

2. จ านวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด ความเสี่ยง - 7 5 

3. ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ - 100 100 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 
ระเบยีบส านักงาน

นายกรัฐมนตรี  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง

ที่ ได้ รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

1.00 100 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ส่งเสรมิการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย  โดยก าหนดโครงการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ก าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 

2.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการโดยครอบคลุมพันธกจิทุกด้าน 

 2.2 ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทุกระดับต้องตระหนัก ให้

ความส าคัญและมีส่วนรว่มในกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 2.3 การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

 2.4 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหา รความเสี่ยงและ 

การควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 2.5 การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการ  

อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพในการขับเคลื่อนและ

ผลักดัน กองนโยบายและแผนด าเนินการดังนี้ 

            3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

            3.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาบริหารจัดการโดยจัดท า

เป็นแผนบรหิารความเสี่ยง และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

            3.3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับฝ่าย

และสาขาได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 

a. ติดตามผลการเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2561 รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน  

            3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีการมอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ส าหรับโครงการบรหิารความเสี่ยง 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade 

way Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความ

เสี่ยง ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการ

ตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง และขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบรหิารความ

เสี่ยง 

3.เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร

จัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย “ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็น

ผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกดิขึน้จำกปัจจัยภำยนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

กำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิของมหำวิทยำลัยและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง”  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การระบุความเสีย่งและประเมินความเสีย่ง ยังไมส่ะทอ้นถงึความเสีย่งที่ตอ้ง

น ามาบรหิารจัดการ  
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ : 

1.8.2-01 ค าสั่งแตง่ตั้งที ่400/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในของ

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 

1.8.2-02 บันทึกอนุเคราะห์อนุมัติแผนปฏิบัติการดา้นต่างๆ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงวันที ่23 กันยายน 2560 

1.8.2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ คร้ังที่ 2/2561  

1.8.2-04 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

1.8.2-05 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 เดือน 

1.8.2-06 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 

1.8.2-07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน 

1.8.2-08 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 
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เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรบัการด าเนนิการ

ตามพันธกจิได้อยา่งครบถ้วน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 ความพงึพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมตี่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 

ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่   

1) มีสถานที่เป็นสดัส่วนและเอื้ออ านวยต่อการท างาน 4.70 มากที่สุด 

2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลูอย่างเหมาะสม 4.70 มากที่สุด 

3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน 4.70 มากที่สุด 

4) มีห้องน้ าทีส่ะอาด และเหมาะสมตอ่การให้บรกิาร 4.70 มากที่สุด 

5) มีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและภมูทิัศน์ที่เหมาะสม 4.70 มากที่สุด 

6) มีการจัดสิง่แวดล้อมในที่ท างานไมใ่ห้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 4.70 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

1) มีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการส าหรับการท างาน 4.70 มากที่สุด 

2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่งๆอย่างเหมาะสม 4.70 มากที่สุด 

3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม 4.70 มากที่สุด 

4) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จุดบรกิาร Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย 4.70 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.70 มากท่ีสุด 

 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 

ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่   

1) มีสถานที่เป็นสดัส่วนและเอื้อต่อการเรียน 4.37 มาก 

2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลูอย่างเหมาะสม 4.31 มาก 

3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน 4.29 มาก 

4) มีห้องน้ าทีส่ะอาด และเหมาะสมตอ่การให้บรกิาร 4.17 มาก 

5) มีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและภมูทิัศน์ที่เหมาะสม 3.67 มาก 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

6) มีการจัดสิง่แวดล้อมในห้องเรียนไม่ให้เป็นแหลง่เพาะพันธุ์ลกูน้ ายุงลาย 4.30 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

1) มีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการส าหรับการ

เรียน 

4.30 มาก 

2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่งๆอย่าง

เหมาะสม 

4.21 มาก 

3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม 4.24 มาก 

4) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จุดบรกิาร Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย 4.24 มาก 

5) มีการบรหิารจัดการห้องเรียนและห้องปฏบิัติการที่เหมาะสม 4.25 มาก 

ภาพรวม 4.21 มาก 

 

3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงานในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่ม  

กลุ่ม ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 

1) บุคลากร 4.70 มากที่สุด 

2) นักศึกษา 4.21 มาก 

ภาพรวม 4.44 มากท่ีสุด  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.90 4.03 4.15 4.28 ≥ 4.40 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั 

1.00 4.44 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.40 4.44 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออ านวย

ต่อการเรียนรูแ้ละการบริหารงาน , พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทศัน์ และการบรหิารจัดการพื้นที่ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยได้จัดโครงการ Smart University (Through e-Campus)และโครงการปรับปรุง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

อาคารสถานที ่ภมูิทัศน ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตวัชีว้ัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝา่ยและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้1.9.1 ความพึงพอใจของนักศกึษา/บุคลากรที่มีต่อ

อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายบรหิารได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอ้มด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ตามแผนที่ก าหนด 

5.ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการส ารวจความความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และ  

สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 รอบที่ 2 

เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่และภมูิทัศน์ที่

เพียงพอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

1.9.1-01 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ .ศ. 2561-2565)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.9.1-02 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวย

ความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1) 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการบริการวชิาการและวิจัยต่ออาจารย์

ประจ า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

   

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 
หน่วย

นับ 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บรกิารวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท    

 1.1 ด้านการบรกิารวิชาการ - 68,581,218 956,418 

 1.2 ด้านวิจัย - 84,071,160  

2. จ านวนอาจารย์ ทั้ งหมด (นั บ เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจรงิ) 

คน - 48 54 

3. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บรกิารวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน - 25,000 25,000 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

 

1.00 956,418 5.0000 0.0524 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

25,000 956,418 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยจัดโครงการจัดหารายได้ด้วยการบรกิารวชิาการและการวจิัย 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการหารายได้ด้วยการบรกิารวิชาการและการ

วิจัย 

3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บรกิารวชิาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ าให้กับผู้รับผิดชอบ 

5. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามผลการด าเนินงานโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ าพรอ้มทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีนโยบายสนับสนุนการจัดหารายได้ด้วยการบรกิารวชิาการและการ

วิจัย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

1.10.1-01 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด “งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ

และวิจัยต่ออาจารย์ประจ า” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

เป้าประสงค ์2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรอื

นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. ผลรวมถ่ วงน้ าหนั กงานวิ จั ยหรือ งาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

น้ าหนัก    

 1.1 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ - 16.60 33.20 

 1.2 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - - 

 1.3 วิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - - 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน    

 2.1 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ - 48 54 

 2.2 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - - 

2.3 วิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - - 

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวิจัย 

รอ้ยละ    

 3.1 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ - 34.58 61.48 

 3.2 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - - 

 3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20.00 22.50 25.00 27.50 ≥ 30.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัย

ห รื อ ง า น ส ร้ า งส ร รค์  ที่ ตี พิ ม พ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

3.50 61.48 5.0000 0.1832 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 30.00 61.48 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สรา้งสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ   

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้กับผู้รับผิดชอบ 

4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติให้อาจารย์

และนักวจิัยทราบในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดให้อาจารย์ทุกคนที่ได้รับ

งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน จ าเป็นต้องส่งบทความที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาตกิอ่นการเบกิงบประมาณอุดหนนุงานวิจัยในงวดที่ 2 (30%) ไม่เช่นนั้น

สถาบันวิจัยฯ จะไม่ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณให้แกอ่าจารย์ได้ 

6. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามผลการด าเนินงานผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพรใ่นระดับชาติ หรอืนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร

วิทยาลัยรับทราบ 



 

 

77 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :ความรว่มมอืของอาจารย์และนักวจิัยในการเขา้ร่วมโครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพของบทความเพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

2.1.1-01  สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1.1-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรอืระดับ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

ชื่อบทความวจิัยท่ีได้รับการ

อ้างอิง (Citation)  
ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ 

ระดับการอ้างอิง(Citation)  
ชื่อผลงานที่น าไปอ้างอิง 

ชาต ิ นานาชาติ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิ ง 

(Citation) ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ  

เรื่อง - 1 0 

1.1 ระดับชาติ เรื่อง - - 0 

1.2 ระดับนานาชาติ เรื่อง - 1 0 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน - 48 54 

3. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

รอ้ยละ - 2.08 0 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.50 2.00 2.50 ≥ 3.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2 รอ้ยละของบทความวิจัยที่ไดร้ับ

การอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติ

1.13 0 0.0000 0.0000 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หรือระดับนานาชาติ  ต่ออาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 
 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 3.00 0 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์สง่เสรมิและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรอืงาน

สรา้งสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวจิยัประจ าให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ   

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้2.1.2 รอ้ยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอา้งองิ 

(Citation) ในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาต ิตอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

4. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามผลการด าเนินงานบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ตอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัยพรอ้มทั้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิาร

วิทยาลยัรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ความรว่มมอืของอาจารย์และนักวจิัยในการเขา้รว่มโครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพของบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงผลงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : บทความวิจัยของอาจารย์ทีจ่ะได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ลงวารสารในระดับชาติ

หรอืนานาชาต ิจ าเป็นต้องใช้เวลาในการตีพมิพ์เผยแพร่ อยา่งน้อย 3-9 เดือน ขึน้ไป แล้วแต่ทางส านักพมิพ์

หรอืแหลง่ตีพมิพ ์ซึ่งมีผลท าให้บทความทีจ่ะถูกอ้างอิง (Citation) จ าเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มขึน้มากไปอีก รวมทั้ง

บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ลงวารสารแล้วของมหาวิทยาลยั ยังมีไมม่ากเพียงพอและครบถว้นทุกสาขาวิชาที่

จะดึงดูดให้นักวจิยัหรอืหน่วยงานภายนอกน าบทความไปอา้งอิงได้ 

หลักฐานอ้างองิ : 

2.1.2-01  สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1.2-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 



  

 

80 

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ฏบิั
ตริ

าช
กา

ร 
ปร

ะจ
 าป

งีบ
ปร

ะม
าณ

 พ
.ศ
. 2

56
1 

 

วทิ
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มแ
ละ

กา
รจ

ัดก
าร

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีได้รับ

การตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรจุิรา เนียมหอม 

และ นายสุภากร ตนัวราวฒุชิัย 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1557 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์

หรือเผยแพรข่องผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ระดับปรญิญาโท 

คะแนนถว่ง

น้ าหนัก 

- - 1.40 

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.1   - - 0 

 1.2 ระดับคุณภาพ 0.2  - - 0 

 1.3 ระดับคุณภาพ 0.4  - - 2 

 1.4 ระดับคุณภาพ 0.6  -  1 

 1.5 ระดับคุณภาพ 0.8  - - 0 

 1.6 ระดับคุณภาพ 1.0  - - 0 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท  

คน - - 4 

3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่

ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แพ ร่ ข อ งผู้ ส า เร็ จ

การศึกษาระดับปรญิญาโท 

รอ้ยละ - - 35 

4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่

ได้ รั บ ก า รตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แพ ร่ ใน

ระดับชาติ  ห รือนานาชาติ  (ผลการ

ด าเนินงาน ข้อ3/40*5) 

คะแนนเฉลี่ย - - 4.38 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

โดยมีรายละเอยีดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวนงานผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จ านวน

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

คิดเป็น

ร้อยละ 

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม   

หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต 

สาขาการเมืองการ

ปกครอง 

  2    2    0.8   0.8 3 26.66 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการ

คุณภาพ 

   1   1    0.6   0.6 1 60 

รวม     2   1     3        1.4      1.4  4   35  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.50 2.00 2.50 ≥ 3.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.3 ค ะแน น เฉ ลี่ ย ผ ล ง าน ขอ ง

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

1.13 4.38 5.0000 0.0592 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 3.00 4.38 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคข์องนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับชาติหรอื

นานาชาติ   

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติให้กับผู้รับผิดชอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4.ฝ่ายวิชาการมีการติดตามผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอื

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติเป็นประจ าทุกเดือน พรอ้มทั้งรายงานให้ผูบ้รหิารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีวารสารบัณฑิตศกึษา เพื่อรองรับการตีพมิพ์เผยแพร่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : กระบวนการคัดกรองผลงานต้องผา่นกระบวนการหลายขัน้ตอนและใช้

เวลานานโดยการเผยแพรต่อ้งผ่านการพจิารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในคุณภาพและเปน็

ประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพรไ่ด้ 

หลักฐานอ้างองิ : 

2.1.3-01 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททัง้หมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1.3-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชีว้ัด “ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพรใ่นระดบัชาติ หรอืนานาชาติ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.4 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับ

การตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเยน็จิต คงปาน และ  

นายลิขิต เกิดมงคล 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1558 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์

หรือเผยแพรข่องผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ระดับปรญิญาเอก 

คะแนนถว่ง

น้ าหนัก 

- 3.00 2.20 

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.1  - - - 

 1.2 ระดับคุณภาพ 0.2 - 1 - 

 1.3 ระดับคุณภาพ 0.4 -  10 

 1.4 ระดับคุณภาพ 0.6 - 2 4 

 1.5 ระดับคุณภาพ 0.8 - 2 4 

 1.6 ระดับคุณภาพ 1.0 - - - 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอก 

คน - 6 15 

3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่

ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แพ ร่ ข อ งผู้ ส า เร็ จ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

รอ้ยละ - 50 9.60 

4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ที่ ได้ รับ ก ารตี พิ มพ์ ห รือ เผยแพ ร่ ใน

ระดับชาติ  ห รือนานาชาติ  (ผลการ

ด าเนินงาน ข้อ 3/80*5) 

คะแนนเฉลี่ย - 3.15 4.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 
 

 โดยมีรายละเอยีดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวนงานผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จ านวน 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

คิดเป็นร้อย

ละ 

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม   

หลักสูตรปรัชญาดุษฏี

บัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการจัดการ 

0 0 10 4 4 0 18 0 0 4 2.4 3.2 0 9.6 15 64 

หลักสูตรรัฐศาสตร

ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองการปกครอง 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม  0 0  10  4 4 0   18 0   0 0  2.4  3.2  0  9.6 15  64  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.50 2.00 2.50 ≥ 3.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.4 ค ะแน น เฉ ลี่ ย ผ ล ง าน ขอ ง

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

1.1.3 4.00 5.0000 0.0592 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 3.00 4.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคข์องนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับชาติหรอื

นานาชาติ   

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้2.1.4 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติให้กับผู้รับผิดชอบ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4.ฝ่ายวิชาการมีการติดตามผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติเป็นประจ าทุกเดือน พรอ้มทั้งรายงานให้ผูบ้รหิารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีวารสารบัณฑิตศกึษา เพื่อรองรับการตีพมิพ์เผยแพร่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : กระบวนการคัดกรองผลงานต้องผา่นกระบวนการหลายขัน้ตอนและใช้

เวลานานโดยการเผยแพรต่อ้งผ่านการพจิารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในคุณภาพและเปน็

ประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพรไ่ด้ 

หลักฐานอ้างองิ : 

2.1.4-01 สรุปจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1.4-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชีว้ัด “ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน - - 22 

1.1 งานวิจัย ผลงาน - - 22 

1.2 งานสรา้งสรรค์ ผลงาน - - 0 

2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทั้งหมด 

ผลงาน - - 35 

2.1 งานวิจัย ผลงาน - - 35 

2.2 งานสรา้งสรรค์ ผลงาน - - 0 

3. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ได้ รั บ ก า ร น า ไป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

รอ้ยละ - - 60 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

50.00 52.50 55.00 57.50 ≥ 60.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน

ส ร้ า ง ส ร รค์ ได้ รั บ ก า รน า ไป ใ ช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคท์ั้งหมด   

3.50 66.67 5.0000 0.1832 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 60.00 66.67 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่

ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ั้งหมดให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดโครงการคลินิกวิจัยในการให้

ค าปรกึษาแก่อาจารย์ในการด าเนินงานวิจัยโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี ้สถาบันวิจัยฯ ได้มีการติดตามผลงานวิจัยหรอืผลงานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ที่

ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นประจ าทุกเดือน 

5.วิทยาลันวัตกรรมและการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ทุกคนที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน

งานวิจัยทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน จ าเป็นต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน

วิจัย พร้อมเอกสารการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อนการเบิกงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยในงวดที่ 1 

(70%) ไม่เช่นนั้นสถาบันวิจัยฯ จะไม่ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณให้แกอ่าจารย์ได้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือของอาจารย์ในการเขา้ร่วมโครงการคลินิกวจิัยใน

การให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาขอ้เสนอโครงการวจิัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ของอาจารยใ์นบางสาขาวชิาไม่สามารถน าองค์

ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเป็นงานวิจยัที่สรา้งองคค์วามรูห้รอืใช้ในการเรียนการ

สอนเท่านั้น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ : 

2.2.1-01  สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.2.1-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด “จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธบิัตร หรือสทิธิบัตร 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธบิัตรหรือสิทธบิัตร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือผลงานที่ยื่นจด 

ประเภทของผลงานที่ยื่นจด 

ว/ด/ป ที่ยื่นจด ช่ือ-สกุล เจ้าของผลงาน 
อนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร

หรือ 

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

มาลัยแก้วเจา้จอม - 1 - 13/092561 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร 

ผลงาน - - 1 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน ≥7 ผลงาน 

 ระดับหน่วยงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥1 ผลงาน 
 



  

 

90 

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ฏบิั
ตริ

าช
กา

ร 
ปร

ะจ
 าป

งีบ
ปร

ะม
าณ

 พ
.ศ
. 2

56
1 

 

วทิ
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มแ
ละ

กา
รจ

ัดก
าร

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร 

1.13 1 5.0000 0.1832 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥1 ผลงาน 1 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1..วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ยื่นจด

อนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบตัรให้กับผู้รับผิดชอบ 

3.ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการมีติดตามผลการด าเนินงานจ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ยื่นจดอนุ

สทิธิบัตรหรอืสิทธิบัตรพร้อมทั้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ขาดความรว่มมอืจากอาจารย์ 

หลักฐานอ้างองิ: 

2.3.1-01 รายงานผลการด าเนินงานจ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ยื่นจดอนสุทิธิบัตรหรอืสิทธิบัตร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินให้มี

ความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรู้บริการวชิาการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

  

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อแหล่งเรยีนรู้ท่ีเปิดบริการทางวิชาการ

ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้

บริการวชิาการ (เดิม) ในปี 2560 

ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้บริการวชิาการ (ใหม่)  

ในป2ี561 

ชุมชน โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้สู่ชุมชน  โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ในแหล่งเรียนรู้  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนองค์ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรูบ้รกิารวชิาการ 

แหล่ง 1 1 1 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับหน่วยงาน 

    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 องคค์วามรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥1 องคค์วามรู ้
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน

แหล่งเรยีนรูบ้รกิารวชิาการ 

3.50 1 5.0000 0.1832 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥1 องคค์วามรู ้ 1 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการ เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน และกลยุทธ์ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  โดยได้จัด

โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้และโครงการขยายศูนย์การเรยีนรูสู้่ชุมชน 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บรกิารวชิาการให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการมีการติดตามผลการเพิ่มฐานความรูใ้นแหล่งเรยีนรู้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิการเพิ่มฐานความรูใ้นแหล่งเรยีนรู้ 

และความรว่มมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนนุพืน้ที่ในการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นการบรกิารวชิาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

2.4.1-01 รายงานผลจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนนิการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทยีบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
  

 โดยมีรายละเอียดผลกานร 

กิจกรรม/โครงการ

(งานบริการ) ท้ังหมด 

ลักษณะการด าเนินงาน

บริการวชิาการที่ร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกฯ 
ชื่อหน่วยงานภายนอก 

หรือชุมชนที่ร่วมมอื 

ประเภทของ

กิจกรรม วันท่ีจัด

กิจกรรม 

ความร่วมมือ ไม่ร่วมมอื 
แบบให้เปล่า/เก็บ

ค่าลงทะเบียน 

โครงการกลยุทธ์

การตลาดเพื่อสรา้งอัต

ลักษณส์ าหรับผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

√ 

 

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ 

แขวงวชิรพยาบาล เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ให้เปล่า  4 พ.ย. 2560 

โครงการอบรมการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้

ด้านการตลาดออนไลน์

เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

√  

 

 

 

 

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ 

แขวงวชิรพยาบาล เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ให้เปล่า  11 พ.ย. 2560 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1) จ านวนงานบริการวิชาการที่ด าเนินการ

ภาย ใต้ ความ ร่วมมื อกั บหน่ วย งาน

ภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงาน

บรกิารวชิาการทัง้หมด 

งาน - 3 6 

2) จ านวนงานบริการวิชาการท้ังหมด งาน 18 28 38 

3) ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการ

ท้ังหมด 

รอ้ยละ - 39.29 15.79 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 

โครงการเด็กไทย มีวินัย 

ใฝ่คุณภาพ 

√ 

 

อ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม จงัหวดั

สมุทรสงคราม 

ให้เปล่า 17-18 ต.ค.2560 

โครงการการอบรม

เตรยีมความพร้อมและ

สรา้งวินัยให้เยาวชนของ

ชุมชนสู่ประชาคม

อาเซียน 

√ 

 

เทศบาลต าบลแม่ระมาด 

อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัด

ตาก 

ให้เปล่า 9 พ.ย. 2560 

โครงการการมีส่วนรว่ม

ในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมแสละ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ย่ังยืน : เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร 

√ 

 

เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร 

ให้เปล่า  15 พ.ย. 2560 

โครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่า

ทันภัยยาเสพติดชีวิตจะ

สดใส 

√ 

 

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์

สามัคคี ต าบลวงัหว้า 

อ าเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ให้เปล่า 16-17 พ.ย.2561 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 2.50 5.00 7.50 ≥ 10.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการ

ที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน 

เทียบกับงานบรกิารวชิาการทัง้หมด 

1.13 15.79 5.0000 0.0592 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 10.00 15.79 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดยุทธ์ในการส่งเสรมิการให้บริการวิชาการโดยเน้นการสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ร่วมมือกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและผู้น าชุมชน   

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้2.4.3 รอ้ยละของงานบรกิารวิชาการที่ด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชุมชน เทียบกับงานบรกิารวชิาการทัง้หมดให้กับ

ผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการบรกิารวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ

รว่มมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชุมชน 

6.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีรายงานผลโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชุมชน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มงีบประมาณสนับสนุนการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการในพืน้ที่

รับผดิชอบของวิทยาลยันวตักรรมและการจัดการและพืน้ทีต่่างๆ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ: 

2.4.3-01 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

2.4.3-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ

รว่มมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชุมชน เทียบกับงานบรกิารวชิาการทัง้หมด” 

เ2.4.3-03 อกสาร/หลักฐานที่แสดงความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

เ2.4.3-04 อกสารรายงานสรปุผลการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการภายใต้ความรว่มมือกับหน่วยงาน

ภายนอก หรอืผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเงินสนับสนุ นงานวิจั ยหรืองาน

สรา้งสรรค ์

บาท  54,323,856 6,626,355 

1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค(์ภายใน) 

   

- งบประมาณรายได ้   437,000 563,850 

- งบประมาณแผ่นดิน  53,886,839 5,939,385 

 1.2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงาน

สรา้งสรรค์(ภายนอก) 

 - 400,000 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน  48 54 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เฉลี่ย 

ต่อคน 

 1,131,747 127,837 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

กลุ่มสาขาวชิา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ 

5,000 10,000 15,000 20,000 ≥ 25,000 

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

40,000 45,000 50,000 55,000 ≥ 60,000 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 30,000 35,000 40,000 45,000 ≥ 50,000 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

1.13 127,837 5.0000 0.0592 

 
การบรรลุเป้าหมาย :  
 

กลุ่มสาขาวชิา เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ 

1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ≥ 25,000 122,710.28 บรรลุ 

2) วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ≥ 60,000 - - 

3) วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ≥ 50,000 - - 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัยเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคนมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดย

ก าหนดเป็นตัวชีว้ัดประเมินผลงานรายบุคคล  

5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้แก่คณาจารย์และจัดโครงการ/

กจิกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

6.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการส ารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางส านัก

ทรัพย์สินและรายได้ 

7. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมตีิดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1.ความรว่มมือของอาจารย์และนักวจิัยในการเขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอ

โครงการวจิัยของคณาจารย์และนักวจิัยทีม่ีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นทีย่อมรับ 

2.มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดโครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

รวมทั้งงบประมาณอุดหนุนการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

3.มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการส่งเสริมต่างๆ ให้แก่อาจารย์และ

นักวจิัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวจิัยให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งภายในและภายนอกเพิ่มมากขึน้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

2.5.1-01 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.5.1-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชีว้ัด “เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคต์่ออาจารย์ประจ า

และนักวจิัย” 

2.5.1-03  สัญญาอุดหนุนทุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบริการในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบรกิารในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ผลงาน    

- ระดับชาติ  3 2 

- ระดับนานาชาติ  - - 

2. ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด ผลงาน  20 36 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ต่อผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

รอ้ยละ  10.00 5.56 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.50 2.00 2.50 ≥ 3.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.2 รอ้ยละของผลงานวิจัยหรอืงาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บ ริก าร ใน ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ

1.13 5.56 5.0000 0.0592 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรคท์ั้งหมด 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 3.00 5.59 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัยเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.5.2 รอ้ยละของผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่

ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ

งานสรา้งสรรคท์ั้งหมดให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้แก่คณาจารย์ และจัดโครงการ/

กจิกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการส ารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางส านัก

ทรัพย์สินและรายได้ 

6. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : อาจารย์ในมหาวิทยาลยัมีภาระงานสอนคอ่นขา้งมาก  มคีณาจารย์เพยีง

บางส่วนยังมองว่างานวิจยัเป็นเรื่องยาก  ถงึแม้จ านวนงานวจิัยและเงนิสนับสนุนงานวิจยัจะมีมากขึน้ แต่

จ านวนงานวิจยัที่ร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกยังมีนอ้ย 

หลักฐานอ้างองิ : 

2.5.2-01  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.5.2-02  ตารางสรุปผลการด าเนินงาน “ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์

ทั้งหมด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเปน็ที่ยอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิธิ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ระดั

บ 

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

1          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีฝ่ายงานวิจัยและบริการ

วิชาการ เพื่อประสานงานกับคณาจารย์และนักวิจัย  มีการประชุมเพื่อ

วางแผนการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 

5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ประจ าปีการศึกษา ซึ่ง

การใช้ระบบสารสนเทศ มีส่วนส าคัญต่อการสื่อสารกับคณาจารย์และ

นักวิจัย เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

โดยมีระบบสารสนเทศที่เป็นของหน่วยงานและส่วนกลางสนับสนุน 

ไดแ้ก่   

         1. เว็ บ ไซ ด์ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก รรม แ ล ะก า รจั ด ก า ร 

www.cim.ssru.ac.th/วิจัยและบริการวิชาการ  เผยแพร่ข้อมูลด้าน

เอกสารงานวิจัย เอกสารประกอบการท าวิจัย  เอกสารแนะน าทุนการ

วิจัย เป็นต้น  

         2. การบริหารงานวิจัย ผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าขึ้นเพื่อ

เป็นระบบสารสนเทศส่วนกลางที่ทุกคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน เพื่อ

บันทึกผลงานวิจัยของคณาจารย์ มีการแจ้งข่าวสารการประกาศให้ทุน

วิจัย ประวัติของนักวิจัย ประวัติการได้รับทุนของนักวิจัย เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการท าวิจัยและการอา้งองิ   

         3. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ facebook วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ และ Line กลุ่มคณาจารย์ เป็นการสื่อสาร

ผ่ านช่อ งท างที่ ส ะดวกและรวด เร็ว  เพื่ อ เผยแพ ร่ข้อมู ล  ข่ าว

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

         ซึ่งจะเห็นได้วา่ระบบสารสนเทศ เพื่อการบรหิารงานวิจัย ช่วยให้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 

การสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลการด าเนินงานและสามารถ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS)  

2.IOA 2.1-1-02 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  

3.IQA 2.1-1-03 คู่มือการใชง้านระบบวิจัยออนไลน์ (ส าหรับผูว้ิจัย) 

4.IQA 2.1-1-04 เว็บไซด์วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ www.cim.ssru.ac.th /  

Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2 "วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน

งานวิจัย รายละเอยีดดังนี้ 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ไว้ ณ  วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ อาคาร 37 ชั้น 1 เพื่อเป็นสถานที่ให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เกี่ยวกับการท างานวิจัยและบริการวิชาการ การขอทุนงานวิจัย 

การหาข้อมูลการท าวิจัยต่าง ๆ หากคณาจารย์และนักวิจัยต้องการ

ค าปรึกษา โดยคณาจารย์และนักวิจัยสามารถติดต่อกับบุคลากรของ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพื่อให้

ค าแนะน า หรือติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ให้ตรงกับ

ศาสตร์ที่ต้องการปรึกษา สามารถปรึกษาได้แบบพบกับผู้เชี่ยวชาญ

โดยตรง หรือการใช้ระบบการสื่อสารผ่าน หรือทางโทรศัพท์ ทาง 

Social Network เป็นต้น โดยสามารถติดต่อได้ใน วันเวลาท าการวัน

จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.และนอกเวลาราชการ 

ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.  ส าหรับวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 

09.00 – 16.00 น.  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน่วยงาน

กลางสนับสนุนการท างานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ทุกคณะ/

วิทยาลัย ซึ่งสามารถให้ค าปรึกษาด้านการท างานวิจัย การขอทุน

งานวิจัย การเบิก-จ่ายทุนงานวิจัย เป็นต้น ซึ่งสามารถติดต่อไปที่ 

อาคารศศิพงศ์ประไพ (อาคาร 41) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา หรือที่ www.ird.ssru.ac.th 

3. ห้องสมุด/ฐานข้อมูลออนไลน์ 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลจาก 

ศู น ย์ วิ ท ยบ ริก า รแ ล ะ เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ  ผ่ าน เว๊ บ ไซ ด์ 

www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล

ด้านงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัย เช่น  Scopus , e-thesis เพื่ อให้

คณาจารย์และนักวิจัยสามารถสืบค้นงานวิจัยออนไลน์จากฐานข้อมูล

งานวิจัยดังกล่าวได้ โดยมีวธิีการ ดังนี้ 

1. คณาจารย์/นักวิจัย เข้าที่ www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์  

2. คลิกที่ฐานข้อมูลออนไลน์ คณาจารย์และนักวิจัยจะสามารถเลือก

ฐานข้อมู ลที่ มหาวิทยาลั ยตอบ รับ  เช่น  Scopus, e-thesis  และ

ฐานข้อมูลที่ สกอ.ตอบรับ เช่น TDC, ISI เป็นต้น  

นอกจากนี ้ยังมีการสนับสนุน ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย

(VPN) โดยนักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์   ภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยติดตั้งระบบ VPN ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของนักวิจัย

ก่อนใช้งาน (ตามคู่มือการใช้งาน-VPN2.pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.library.ssru.ac.th  

4. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลงานวิจัย เรียกว่า ระบบงานวิจัย

1.IQA 2.1-2-01 ภาพศูนย์ให้ค าปรกึษางานวิจัย (ชั้น 2)  

2.IQA 2.1-2-02 เว็บไซด์ของห้องสมดุ www.library.ssru.ac.th 

3.IQA 2.1-2-03 ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) www.ris.ssru.ac.th 

4.IQA 2.1-2-04 www.cim.ssru.ac.th/วิจัยและบริการวชิาการ เว็บไซดข์องวิทยาลัยฯ 

5.IQA 2.1-2-05 www.ird.ssru.ac.th เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6.IQA 2.1-2-06 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ออนไลน์ (RIS) เป็นระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย เป็นการจัดการฐานข้อมูลด้านวิจัย มีความ

รวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรวบรวมงานด้านวิจัย ของอาจารย์ในระบบโดย

สามารถเข้าค้นหาข้อมูลไดท้ี่ www.cim.ssru.ac.th 

การเข้าสู่ระบบ RIS มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนักวิจัย ผ่าน 

Username และ Password  ภายในระบบจะประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว

ของนั กวิ จั ย  ประวัติ ก ารท าวิจั ย  ก ารประกาศ ให้ ทุ นงานวิจั ย 

โครงการวิจัยที่นักวิจัยก าลังด าเนินการ และโครงการวิจัยที่ด าเนินแล้ว

เสร็จ 

5. กิจกรรมที่ส่งเสรมิงานวิจัยงานสร้างสรรค์ ได้แก่ 

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการ

ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ   Academic International Conference on 

Muitidisciplinary Studies and Education ICBEMM 2017 (OXFORD) 

ระหว่างวันที่  13-15 มีนาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการและนักวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย 

จ านวน 17 เรื่อง 

-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการร่วมจัดประชุม

วิชาการระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยมหิด   

3 "1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญของการ

พัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบคุลากร ส่งเสรมิการวิจัยเพื่อสรา้ง

องค์ความรูใ้หม่ การวิจัยและพฒันาหรือสรา้งรูปแบบการวิจัยที่มี

ประสิทธิผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใชว้ิธีการ

ส่งเสรมิและสนับสนนุการสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมของคณาจารย์

และบุคลากร เพื่อให้เกดิผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อชมุชน สังคมและ

ประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ตอ่สาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไดว้างแผนระบุในแผนปฏิบัตกิารด้าน

วิจัย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ 

โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุร ีวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 

โดยคณะกรรมการไดน้ าข้อมูลจากปงีบประมาณ 2560 มาพัฒนาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี่ 2 ของมหาวิทยาลัย “สรา้งผลงานวิชาการ 

สู่การยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่

สามารถบูรณาเข้ากับการกับการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพ

ของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ น าไปใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการ ได้ก าหนดจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ของแผนปฏบิัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่

ละด้าน เพื่อสนับสนนุงานวิจัย ดงัตารางที่ 1 

กิจกรรมด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี โครงการ/กิจกรรม(จ านวน) 

1.IQA 2.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติงานด้านวิจัย   

2.IQA 2.1-3-02 แผนปฏิบัตงิานด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560-2564)  

3.IQA 2.1-3-03 ตารางตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ (Input) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

งบประมาณ (บาท) 

1.โครงการส่งเสรมิการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาติ 2  1,000,000 

2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ไดจ้ากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 1  

250,000 

3.โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 1  500,000 

4.โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการ  1  500,000 

5.โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย  1  3,000,000 

ทั้งนี ้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ได้น าแผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

เพื่อแปลงไปสูก่ารปฏิบัติในแต่ละปีโดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัตกิาร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของ

แผนปฏิบัติการ ปงีบประมาณพ.ศ. 2561 ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน  โครงการ/กิจกรรม(จ านวน) งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสรมิการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาติ 2 300,000 

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ไดจ้ากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 1 

20,000 

4. โครงการจัดหาแหลง่ทุนโดยอาศัยเครือข่าย  1 20,000 

5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจยั  28 660,000 

6. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ  1 100,000 

7. โครงการยกระดับขีดความสามารถของนกัวิจัย  1 20,000 

8. กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการจัดการความรู้การ

วิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเปน็เลิศทาง

วิชาการ/กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไข

ปัญหาการด าเนินของหน่วยงาน 8 5,045,500 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ดงันี ้

     ทุนสนับสนุนการท าวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ทนุสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 มีทุนสนับสนุนการ

ท าวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวนเงินทัง้สิ้น 6,903,235 บาท 

โดยมีการประกาศผลการอนุมัติทุนวจิัยให้แก่นักวิจัยไดรั้บทราบตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ดังนี ้

(1) ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน 

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบรายไดม้หาวิทยาลัย จ านวนเงิน 

563,850 บาท 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

1.2 ทุนสนับสนนุการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 

5,939,385 บาท 

(2) ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน 

   2.1 ทุนสนับสนนุกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

400,000 บาท     

4 "    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณดังนี้ 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนา

บุคลากร จ านวนเงิน 10,000 บาท ต่อคน/ปีงบประมาณ ส าหรับ

คณาจารย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย

สามารถเบิก-จ่ายผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

จากกองทุนและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ  เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อน าเสนอ

ผลงานวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ งบประมาณดังกล่าว 

คณาจารย์สามารถด าเนินการเบิก-จ่าย จากฝ่ายกองทุนและพัฒนา

บุคลากร กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ได้เผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี ้

การน าเสนอระดับนานาชาติ 

1) การประชุมวิชการการระดับนานาชาติ Conference Proceedings 

Book of Abstract BESSH-2017 Internal Conference on ""Business 

Economics, Social Science&Humanities"" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

ใต ้วันที่ 3-4 มกราคม 2560 จ านวน 2 เรื่อง 

2) การประชุม วิชาการระดั บนานาชาติ  ""World Conference on 

Educational Sciences (WCES 2017)"" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส  

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560จ านวน 1 เรื่อง 

3) การประชุม วิ ชาการระดั บนานาชาติ  ""World Conference on 

Educational Sciences (WCES 2017)"" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 1 เรื่อง 

4) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Proceedings of Researchfora 

International conference” ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่  2 – 3 มีนาคม 

2560 จ านวน 1 เรื่อง 

5) ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น าช า ติ  World Academy of 

Science,Engineering and Technology International Journal of 

Social,Behavioral,Educational,Economic,Business and Industrial 

Engineering หน้า 276-279 วันที่ 3-4 มีนาคม 2560 จ านวน 1 เรื่อง 

1.IQA 2.1-4-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.IQA 2.1-4-02 เอกสารอนุมัติโครงการส่งเสรมิการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ฯ 

3.IQA 2.1-4-03ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย  ภายในประเทศและต่างประเทศ 

4.IQA 2.1-4-04 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อน าเสนองานตีพมิพ์ 

"  N/A 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

6) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic World International 

Conference  Oslo” ณ ประเทศนอร์เวย์วันที่  3-4 มี นาคม  2560 

จ านวน 1 เรื่อง 

7) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on 

Business, Economics, Management and Marketing (ICBEMM 2017 

Oxford)” วันที่  13-15 มี นาคม2560 ณ  เมืองออกฟอร์ด สหราช

อาณาจักร จ านวน 12 เรื่อง 

8) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Interntional conference on 

""Implications of Research in Business, Economics,Management 

Social Sciences and Humanities ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 15-16 มีนาคม 

2560 จ านวน 1 เรื่อง 

9) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Business Tourism 

Sciences Technology Humanities Social  Sciences &  Education 

Research Conference ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่  5-7 

เมษายน 2560 จ านวน 1 เรื่อง 

10) ก ารป ระชุ ม วิ ช าก าร  ABRM 7th International Conference on 

Restructuring of The Global Economy (ROGE) ณ เมืองอ๊อกซฟอร์ด 

ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 จ านวน 

2 เรื่อง 

11) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ INTERNATIONAL BUSINESS 

ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES 

SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE ณ 

เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2560 จ านวน 2 

เรื่อง 

12) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Science, Social Science and Economics (IC3SE), ณ ประเทศ Norway 

วันที3่-4 สิงหาคม 2560 จ านวน 1 เรื่อง 

13) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ISER-228 International 

Conference on Education and Social Science (ICESS-2017) ณ ก รุง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 จ านวน 1 

เรื่อง 

14) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ISER 71nd International 

Conference ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 

จ าวน 1 เรื่อง  

15) การประชุม วิชาการ International Business Economic Tourism 

Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education 

Research Conference, Berlin, Germany วันที่  23-25 ตุลาคม 2560 

จ านวน 3 เรื่อง 

16) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic Conference on 

Educational & Social Innovations (AC-ESI-2017) ,Prague, Czech 

Republic 21-24 ธันวาคม 2560 จ านวน 1 เรื่อง 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

17) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 10 เรื่อง 

18) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 1 เรื่อง 

19) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic Conference on 

Educational & Social Innovations (AC-ESI-2017) ,Prague, Czech 

Republic วันที่ 21-24 ธันวาคม 2560 จ านวน 1 เรื่อง 

20) ก ารป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ น านาชาติ  The 142nd The IIER 

International Conference ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี วันที่ 21-

22 ธันวาคม 2560 จ านวน 4 เรื่อง 

การน าเสนอระดับชาติ 

1. การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ค ร้ังที่  8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th 

Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 16 มีนาคม 

2560 จ านวน 1 เรื่อง 

2. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ""การวิจัยเพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืน"" คร้ังที่ 6 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 จ านวน 14 เรื่อง 

3. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 7 พ.ศ.2560 ""การ

วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน"" ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ 

กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 2 เรื่อง 

4. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล คร้ังที่ 3 ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2560 จ านวน 1 เรื่อง 

3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน

และพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เพื่อเป็นรางวัลในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้านวิจัยใน

ประเภทต่าง ๆ ดังนี ้ 

     ด้านการสนับสนุนให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและ

บทความวิชาการของคณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ขอจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความวิจัย

และบทความวิชาการ เมื่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คณาจารย์จะต้อง

ท าบันทึกข้อความขอเงินจัดสรรเงินรางวัล ผา่นฝา่ยงานวิจัยและบริการ

วิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านการรับทราบจากคณะ

ผู้บริหาร และน าส่งผ่านกองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาในล าดับ

ต่อไป 

การตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1. วารส าร Actual Problem of Economics, ISSN 1993-6788 ห น้ า 

196-200 จ านวน 1 เรื่อง 

2. วารสาร International Journal of Control Theory and Applications, 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

Volume 10, Number 3, 2017 หน้า 299-304 ,หน้า 289-297,หน้า 

305-310, หน้า 283-288 จ านวน 5 เรื่อง 

3. วารสาร Control Theory And Applications ,Volume 10, Number 3, 

ISSN: 0974-5572 หน้า 317 - 323 จ านวน 1 เรื่อง 

การตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ  

1.วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 11  หน้า 234-245  จ านวน 1 เรื่อง 

    2.วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 170-212 จ านวน 1 เรื่อง 

   3.วารสารวทิยาการจัดการปรทิัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 

8 ฉบับที่ 2 คร้ังที่ 2 หน้า 73-85 จ านวน 1 เรื่อง 

   4.วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 

41-58 จ านวน 1 เรื่อง 

   5.วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 

ฉบับที่ 2 หน้า 60-77  จ านวน 1 เรื่อง 

   6.วารสารพัฒ นาเทคนิคศึกษา ส านั กพัฒ นาเทคนิคศึ กษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 

103 หน้า 12-18 จ านวน 1 เรื่อง     

5 1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการให้คณาจารย์และนักวิจัยไดร่้วม

โครงการด้านงานวิจัย เช่น โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อการ

เผยแพร่ การศึกษาดูงานด้านงานวิจยัต่าง ๆ ซึง่คณาจารย์วทิยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มีการเข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัยที่มีคุณภาพ เชน่ อาจารย์ศริิญญา ศิริญานันท์ ได้รับ

รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ The 

IIER International Conference 21-22 December 2017, Florence.Italy 

โดยมีอาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และอาจารย์ธวัช พุ่มดารา ร่วม

การประชุมทางวิชาการดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี ้วิทยาลัยฯ มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการแสดง

ความยินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ e – Ofiice และ 

facebook ของวิทยาลัย  

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนคณาจารย์เข้ารว่ม

กิจกรรมกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย องคค์วามรู้เร่ือง 

การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 จ านวน 9 คน และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

จ านวน 13 คน   

IQA 2.1-5-01 ภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

IQA 2.1-5-02 เอกสารรายงานโครงการ 

6 1. วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสนับสนุนคณาจารย์ได้พัฒนา

ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ โดยมฝ่ีายงานวิจัยและบริการวชิาการ 

ท าหน้าทีก่ ากับดแูลเพื่อให้น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงาน

สรา้งสรรค์ อันเป็นทรัพย์สินทางปญัญาของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์

IQA 2.1-6-01 คู่มือการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

IQA 2.1-6-02 คู่มือการใชโ้ปรแกรมอักขราวิสุทธิ ์

IQA 2.1-6-03 แบบค าขอจดลิขสทิธิ ์(กรมทรัพย์สินทางปํญญา) 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

อย่างเต็มศักยภาพ ทัง้นี ้เพื่อเป็นระบบและกลไก การบรหิารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์เพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ในงาน 

จึงมีการประชาสัมพนัธ์ให้คณาจารย์ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัรายละเอยีด

การขอคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผ่านเว็บไซด์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยระบุรายละเอยีดข้อมูลเรื่อง

ความส าคัญของลขิสิทธิ์ ประเภทของลิขสิทธิ์ ประโยชน์ของลิขสิทธิ์ 

การไดม้าซึ่งลิขสิทธิ์ และเอกสารการจดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นข้อมลูจากกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา ระบุขั้นตอนการด าเนินการขอคุ้มครองสิทธิข์อง

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนี ้ ทัง้นี ้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์  

แสงออ่น รองคณบดีฝ่ายบรหิาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้

แจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธบิัตร ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 

“มาลัยแก้วเจ้าจอมจากแปง้ปั้น” โดยอยู่ในขั้นตอนของการกรอก

เอกสารค าขอ และประสานงานกบัสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ในการด าเนินการย่ืนจดค าขอ

สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

2. วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนใหค้ณาจารย์ได้

ตรวจสอบงานวิจัยผ่านระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทาง

วิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ระบบอักขราวิสุทธิ”์ ซึง่เป็น

ระบบที่ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการที่อยู่ใน

ผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยสามารถ เข้าผ่านเว็บไซด์ 

http://plag.grad.chula.ac.th/ การใชร้ะบบ ใส่ email ของบคุคลที่

ต้องการตรวจสอบ โดยใช้ email address ของมหาวทิยาลัย และเลือก

ไฟลท์ี่ต้องการจะตรวจสอบ กดยนืยัน ระบบอักขราวิสุทธิ์ จะน าส่ง

ข้อมูลไปยัง email address ที่แจ้งไว้  

ประเด็นการพิจารณา : 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกจิด้านการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ 

(1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

(2) ห้องสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ข้อมูลสนับสนุนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

(3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวจิัยหรอืการผลิตงานสรา้งสรรค ์

เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

(4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด

แสดงงานสรา้งสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5-6 ข้อ 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงาน

วิ จั ย  ห รื อ ง า น ส ร้ า งส ร รค์ ที่ ไ ด้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

1.00 6 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

มีการด าเนนิการ 

5-6 ข้อ 

6 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานดา้นการวจิัย

หรอืงานสรา้งสรรคใ์ห้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  โดยจดัโครงการยกระดับคุณภาพงานวจิัย 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนินงานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ

งานสรา้งสรรค์ 

5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีจัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

หรอืงานสรา้งสรรค์ 

6.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ผลงานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี

หลักฐานอ้างองิ : 

IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS)  

IOA 2.1-1-02 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  

IQA 2.1-1-03 คูม่ือการใชง้านระบบวิจัยออนไลน์ (ส าหรับผูว้ิจัย) 

IQA 2.1-1-04 เว็บไซด์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ www.cim.ssru.ac.th / Facebook วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ   

IQA 2.1-2-01 ภาพศูนย์ให้ค าปรึกษางานวิจัย (ช้ัน 2)  

IQA 2.1-2-02 เว็บไซด์ของห้องสมุด www.library.ssru.ac.th 

IQA 2.1-2-03 ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) www.ris.ssru.ac.th 

IQA 2.1-2-04 www.cim.ssru.ac.th/วิจัยและบริการวิชาการ เว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ 

IQA 2.1-2-05 www.ird.ssru.ac.th เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

IQA 2.1-2-06 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ   

IQA 2.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านวิจัย   

IQA 2.1-3-02 แผนปฏิบัติงานด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560-2564)  

IQA 2.1-3-03 ตารางตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์(Input)   

IQA 2.1-4-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

ในการประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

IQA 2.1-4-02 เอกสารอนุมัติโครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยของอาจารย์ฯ 

IQA 2.1-4-03ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุน

บุคลากรเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย  ภายในประเทศและต่างประเทศ 

IQA 2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุน

บุคลากรเพื่อน าเสนองานตีพมิพ์ 

IQA 2.1-5-01 ภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

IQA 2.1-5-02 เอกสารรายงานโครงการ   

IQA 2.1-6-01 คูม่ือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

IQA 2.1-6-02 คูม่ือการใชโ้ปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

IQA 2.1-6-03 แบบค าขอจดลิขสิทธิ์ (กรมทรัพย์สินทางปํญญา)  
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เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อวารสาร ฐาน วันที่ได้รับการยอมรับ 

TCI 1 TCI 2 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 0 1 0 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับหน่วยงาน 

    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 วารสาร 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.7.1 จ านวนวารสารที่ ได้ รับการ

ยอมรับในระดับชาติ 

3.50 0 0.0000 0.0000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

1 วารสาร 0 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน โดยได้จัดโครงการน าวารสารวชิาการประจ าวิทยาลัยไปยื่นเอกสารเพื่อขอรับการประเมินของศูนย์
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีมีการติดตาม และประเมินผลการจัดท าวารสารที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิการเพื่อผลักดันวารสารภายในสู่ฐาน 

TCI 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : การที่วารสารจะขึน้ฐาน ICT นั้นต้องให้ระยะเวลานานท าให้การผ่านตัวชีว้ัด

ต้องรอ 

หลักฐานอ้างองิ : 

2.7.1 -01 วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความ

ต้องการของท้องถ่ินและสังคม  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อ  ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ ได้ท าการส ารวจความ

ต้องการของแต่ละชุมชน ผา่นผูน้ าชุมชน และคนในชุมชน

พืน้ที่ที่ไปท าโครงการบรกิารวชิาการ ในปีที่ผ่านมา ในแตล่ะ

ชุมชนมีขอ้แนะน า ด้านการจัดท าบริการวิชาการ ที่ชุมชนมี

ความต้องการจรงิ ๆ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน การเรียนรูเ้ชิงวัฒนธรรมของชุมชน เปน็

ต้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดท าเปน็ฐานขอ้มลูส าคัญ 

ข้อเสนอแนะดังกลา่วได้ก าหนดเป็นแนวทางการจัดท า

โครงการบรกิารทางวิชาการต่อสงัคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ของมหาวิทยาลยั ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการด้านการ

บรกิารวชิาการ ระยะ 5 ป ี(2560-2564)  มีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการบรกิารทางวิชาการ เพื่อสง่เสรมิ ผลักดัน 

ก าหนดหลักเกณฑ์ ก ากับและติดตามการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค ์ยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลยั  

นอกจากนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สง่เสรมิ

บุคลากรสายวิชาการ ด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ ณ 

สถานที่ตา่ง ๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชน มีการ

ก าหนดโครงการบรกิารวชิาการ เป็นหมวดหมู่ ดังนี้ 

1. โครงการบรกิารวชิาการที่พัฒนาศักยภาพเยาวชน 

2. โครงการบรกิารวชิาการด้านสิง่แวดลอ้ม 

3. โครงการบรกิารวชิาการดา้นต่อต้านยาเสพตดิ 

4. โครงการบรกิารวิชาการด้าน IT 

IQA 3.1-1-01 รายงานความต้องการ

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

IQA 3.1-1-02 แผนปฎิบตัิการด้าน

การบรกิารวชิาการ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

  



 

 

115 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

5. โครงการบรกิารวชิาการดา้นการตลาด 

6. โครงการบรกิารวชิาการด้านภาษาต่างประเทศ 

7. โครงการบรกิารววชิาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา มุง่ให้บริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี

แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศนูย์กลาง

บรกิารข้อมูลและสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร ์ จงึได้ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการด าเนนิงาน

บรกิารวชิาการในปีงบประมาณ 2561 ไว้ดงันี้ 

1. เพื่อให้ผูร้ับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์

สอดคลอ้งกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความ

ต้องการของชุมชน 

2. เพือ่น าองคค์วามรูแ้ละประสบการณ ์จากการให้บริการ

วิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรอืการวจิัย 

โดยวางยุทธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยัดงันี้ 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งผลงานวชิาการ สู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์2.3 มหาวิทยาลยัเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้

และบริการวิชาการแกส่ังคม 

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการจงึได้ส่งเสรมิบุคลากร

สายวิชาการจดัโครงการบรกิารวชิาการของบุคลากรสาย

วิชาการในปีงบประมาณ 2561 จ านวนทั้งสิน้ 38โครงการ 

และได้บันทึกโครงการบรกิารวชิาการทัง้ 38 โครงการใน

แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวชิาการ ปีงบประมาณ 2561 

เสนอแก่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากอธิการบดี เมือ่

วันที่ 23 กันยายน 2560 

2 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ มีการก าหนดแผนการใช้

ประโยชน์ของโครงการบรกิารวชิาการตามยุทธศาสตรท์ี ่2 

ของมหาวิทยาลยั“สรา้งผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภมูิ

IQA 3.1-2-01 แผนการน าการบริการ

วิชาการไปใช้ประโยชน ์ 

IQA 3.1-2-02 รายงานสรุปผลการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื” ระบุไว้ในแผนการปฏิบัตงิาน

ด้านบรกิารวชิาการ ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสอดคล้องต่อ

ผู้รับบรกิาร โรงเรยีน ชุมชนได้รับประโยชนส์อดคล้องกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารและความตอ้งการของ

ชุมชน และเพื่อน าองคค์วามรูแ้ละประสบการณ ์จากการ

ให้บริการวิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรอืการ

วิจัย และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1. รอ้ยละของผู้รับบรกิารวชิาการได้รับประโยชนต์าม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารหรือน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั (รอ้ยละ  70) 

2. รอ้ยละของโครงการบรกิารวชิาการที่น าองคค์วามรูแ้ละ

ประสบการณจ์ากการ 

ให้บริการวิชาการที่บูรณากับการเรยีนการสอน หรอืการ

วิจัย (รอ้ยละ 70) 

การน าไปใช้ประโยชน์สอดคลอ้งกับการบูรณาการกับการ

เรยีนการสอน ความต้องการของชุมชน เป็นประโยชนต์่อ

ชุมชนที่ด าเนินการ 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 

3 ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 

มีการด าเนนิโครงการบรกิารวชิาการแกส่ังคม ตามความ

ต้องการของชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานดา้นบรกิารวชิาการ 

ทั้งนีโ้ครงการบรกิารวชิาการแกส่ังคม เป็นการจดัโครงการ

บรกิารวชิาการมุ่งเน้นแบบให้เปล่าแกห่น่วยงานภายนอก 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมด 38  โครงการ ดังรายละเอียด

โครงการบรกิารวชิาการ 

IQA 3.1-3-01 รายงานผลการด าเนิน

โครงการบรกิารวชิาการฉบับสมบูรณ ์

4 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ มีการประเมนิ

ความส าเร็จตามตัวบง่ชีค้า่ความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตามเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัตงิานด้าน

บรกิารวชิาการ โดยมีผลการประเมินดงันี้ 

ตวัชีว้ัดความส าเร็จและคา่เปา้หมาย 

ตัวชีว้ัด คา่เป้าหมาย 

1. รอ้ยละของผู้รับบรกิารได้รับประโยชน์ตามนโยบายของ

IQA  3.1-4 – 01 รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานด้าน

บรกิารวชิาการ ปี 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

กระทรวงศึกษาธิการ หรอืน าความรูไ้ปใช้ประโยชนใ์น

ชีวติประจ าวัน รอ้ยละ ≥ 70 

2. รอ้ยละของโครงการบรกิารวชิาการที่น าองคค์วามรู ้และ

ประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอน หรอืการวจิัย รอ้ยละ 70 

ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ ทุก

โครงการส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ตาม

แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวชิาการ ปี 2560 ทั้ง 38 

โครงการ โครงการบรกิารวชิาการทุกโครงการน าความรู้

และประสบการณจ์ากการใหบ้รกิารวชิาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน และหรอืการวจิัย การจัดโครงการ

บรกิารวชิาการ     ทั้ง 38 โครงการ มีการบูรณาการกับ

งานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน และความรูใ้นศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงในการพัฒนางานวิจัยและการเรยีน

การสอนโดยโครงการที่บูรณาการกับงานวิจยั 

5 ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็นของชุมชนที่ผูด้ าเนิน

โครงการบรกิารวชิาการ ได้ด าเนินการไป ซึ่งแตล่ะ

ผู้ด าเนินการ มีการออกแบบส ารวจความคดิเห็น ทั้งด้าน

การสัมภาษณ ์การใช้แบบสอบถาม และได้ข้อสรุปผล 

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรกิารวชิาการ ได้พจิารณาขอ

ผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา และข้อเสนอต่อการจัดโครงการ

บรกิารวชิาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- หลักสตูรควรมีการบรรจุโครงการบรกิารวชิาการใน

ศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งไวใ้นแผนการด าเนนิกจิกรรมประจ าปีของ

ทุกหลักสูตร 

- โครงการบรกิารวชิาการควรมีการบูรณาการกับการเรียน

การสอนเพื่อให้นักศึกษา ได้มโีอกาสในการเรียนรูแ้ละมี

ประสบการณต์รงที่เช่ือมโยงการเรียนรูใ้นรายวิชาได้ 

- โครงการบรกิารวชิาการควรมีการบูรณาการกับงานวิจัย 

เพื่อก่อให้เกดิการพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู ้

- การจัดโครงการบรกิารวชิาการแต่ละคร้ัง ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้ก่ียวข้องได้รับรูถ้งึประโยชน์ที่จะได้รับ

และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพรอ้มเพรียง 

IQA 3.1-5-01 รายงานการประชุม 

งานวิจยัและบริการวิชาการ วทิยาลยั

นวัตกรรมและการจัดการ คร้ังที่ 

6/2561  

IQA 3.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้าน

การบรกิารวชิาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 –2564) และประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

- รูปแบบในการจัดโครงการบรกิารวชิาการควรมีความ

หลากหลายและเขา้กับบรบิทของชุมชนไม่เน้นเชิงวิชาการ

มากเกนิไป 

- ควรมีการสรา้งความรว่มมอืหรอืท าMOU กับหน่วยงานใน

ท้องที่และทอ้งถิ่นในพืน้ที่บริการวิชาการเพื่อความรว่มมือ

ในการท างานอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

- ควรมีการสรุปผลการบริการวิชาการของวิทยาลัยเพื่อ

เผยแพร่แกส่าธารณะชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของวิทยาลัย 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบรกิารวชิาการ จะได้น าขอ้เสนอแนะ

เหล่านี ้ไปวางแผนการด าเนนิงานการบรกิารวชิาการ ใน

ปีงบประมาณ 2561 โดยเฉพาะการประสานงานไปยัง

หลักสูตรทุกหลักสูตร การพฒันารูปแบบการจัดโครงการ

บรกิารวชิาการ ให้มีความหลากหลายและการเผยแพร่การ

บรกิารวชิาการแกส่าธารณะ เป็นต้น 

6 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีส่วนรว่มกับ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดโครงการบรกิาร

วิชาการแกส่ังคมใน 2 ระดับ คอื 

1.  โครงการบรกิารวชิาการตามแผนปฏิบตัิงานบรกิาร

วิชาการ โดยอาจารย์ได้รับงบประมาณ จ านวน 38 

โครงการ ไดม้ีคณาจารย์ของวทิยาลยันวตักรรมและการ

จัดการ ทุกทา่นเขา้ไปมสี่วนรว่มในการด าเนินโครงการ ทั้ง

ในฐานะหัวหนา้โครงการ และผู้เข้ารว่มโครงการครบ 100%  

2. โครงการบรกิารวชิาการ นอกแผนปฏิบัติงานบรกิาร

วิชาการ โดยวิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ จัด

โครงการบรกิารวชิาการแบบหารายไดใ้นถานะของการจัด

อบรม ในนามของมหาวิทยาลยัฯให้กับหน่วยงานภายนอก 

เช่น กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น , ส านักงาน

พาณิชย์ จังหวัดระนอง , ธนาคารออมสนิ ซึ่งเช่ือมโยงกับ

การบูรณาการกับสาขาวิชาตา่งๆ ของวิทยาลัยฯ การเรียน

การสอนและนักศึกษา โดยมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินโครงการในการขายเครอืข่าย การจัดโครงการตา่ง ๆ 

ให้บรรลุผลส าเร็จ ตัวอยา่ง เช่น 

IQA 3.1-6-01 ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ

บรกิารวชิาการ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ของธนาคารออมสิน 

- โครงการยกระดับรา้นคา้ธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมอื

อาชีพ จังหวัดระนอง 

 
ประเด็นการพิจารณา : 

ข้อ การด าเนนิงานตามขั้นตอนในแต่ละข้อ 

1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ

ระหว่างคณะหรอืหน่วยงานเทียบเท่า  

2 จัดท าแผนบรกิารวชิาการโดยมีส่วนรว่มจากชุมชนหรอืองคก์ารเปา้หมายที่ก าหนดในข้อ 1 

3 ชุมชนหรอืองคก์ารเปา้หมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

4 ชุมชนหรอืองคก์ารเปา้หมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 

6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมสถาบันตามข้อ 2 โดยมี

จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา

จากทุกคณะ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขัน้ตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ

ด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.8.1 ระดับความส า เร็จของการ

พัฒนาระบบการให้บรกิารวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษา

ที่ก าหนด 

1.00 6 5.0000 0.0524 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

6 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยจดัโครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการแกส่ังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนดให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีแต่งตั้งคณะท างานการการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม

เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

5.ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการมีจัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบการให้บรกิารวิชาการแก่สังคมตาม

เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

6.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี

หลักฐานอ้างองิ : 

IQA 3.1-1-01 รายงานความต้องการชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

IQA 3.1-1-02 แผนปฎิบตัิการด้านการบรกิารวชิาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

IQA 3.1-2-01 แผนการน าการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์  

IQA 3.1-2-02 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ   

IQA 3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการฉบับสมบูรณ์   

IQA  3.1-4 – 01 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานด้านบรกิารวชิาการ ปี 2561   

IQA 3.1-5-01 รายงานการประชุม งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครัง้ที่ 

6/2561  

IQA 3.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวชิาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –2564) และประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2561   

IQA 3.1-6-01 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการบรกิารวชิาการ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย นวตักรรม และการบริการ

วิชาการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่มีผลงานวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

   

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. อาจารย์ประจ า/หรอืนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย คน - 48 46 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิ)  

คน - 35 54 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย ที่มี

ผลงานวิจัย 

รอ้ยละ - 79.17 83.33 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 80.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยที่มีผลงานวิจัย 

1.00 83.33 5.0000 0.0524 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 80.00 83.33 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดริเริ่ม

สรา้งสรรคง์านวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยให้กับผูร้ับผดิชอบ 

4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้แก่คณาจารย์และจัดโครงการ/

กจิกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการส ารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางส านัก

ทรัพย์สินและรายได้ 

6.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก

เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือของอาจารย์และนักวจิัยในการเข้ารว่มโครงการ

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิัย และสรา้งขวัญก าลังใจให้อาจารย ์และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงาน

สรา้งสรรคด์ีเดน่และมีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอตอ่การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ

นักวจิัย  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

2.9.1-01  สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทั้งหมด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.9.1-02 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.9.1-03  สัญญาอุดหนุนทุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 

 

เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละของเครอืข่ายที่มีผลผลติที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศทุธินี ไชยรัตน ์, 

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์, นางสาวบุรัสกร 

แจ่มเมธกีุล , นางสาวเยน็จติ คงปาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครอืข่าย    

1.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

1.2 เครอืข่ายชุมชน   1 1 1 

1.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   2 3 3 

1.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ   1 2 2 

2. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครอืข่าย 1 1 1 

2.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

2.2 เครอืข่ายชุมชน   1 1 1 

2.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   3 3 3 

2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 2 2 

2.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   1 1 1 

3. ร้อยละของเครือข่ายที่ มี ผลผลิตที่ เป็ น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 100 100 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครอืข่าย รายละเอีดของผลผลติท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

1) เครือข่ายศษิยเ์ก่า    

  โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ  เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

คุณภาพ รุ่น 33 (VIP )ไดน้ าชุดเคร่ืองนอนเด็กอนุบาล และเงินจ านวน 10,000 บาท มาร่วม

บรจิาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เพื่อน าไปบริจาคใหก้ับโรงเรียนบ้านแม่

ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ. เชียงราย  โดยมีรองคณบดีวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นผู้รับ

มอบ   

2) เครือข่ายชุมชน    

  โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้สู่

ชุมชน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพิม่คุณภาพที่สนองตอบความต้องการของชุมชนและ

สังคมเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ับชมุชนองคค์วามรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้และร้อยละของ

เครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวทิยาลัย 97 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    

มูลนิธิส่งเสรมิทีคิวเอม็ในประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดส้่งอาจารย์นยิม สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและ

การจัดสัมมนา TQM Forum คร้ังที่ 27 "ถอดรหัสวิธีสรา้งความสุขและความส าเร็จในการ

ท างาน ผา่นโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙" ซึ่งมีอาจารย์นยิม สุวรรณเดช เข้าร่วมอบรม

สัมมนาและน าความรู้จาการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา

ประสบการณ์สหกิจศกึษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการขออนุมตัิโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์สหกิจศกึษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนนัทานุสรณ์ โดยมี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 355 คนและมี

วิทยากรให้ความรู้ดังนี ้1.ผศ.ปรเมษฐ์  แสงออ่น ใหค้วามรู้เร่ืองการพัฒนาตนเองจากการฝึก

ประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู ้ เรื่องบุคลกิภาพในการท างาน 3.

นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทนศิษย์เก่า) ให้ความรูเ้รื่องประสบการณ์การฝึกฝึกสหกิจศกึษา 

4.คุณกฤตภาส ณ พัทลงุ ให้ความรูเ้รื่องการเขียนเรซูเม่ในการสมคัรงาน ระดับความพึง

พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัย 96 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   

โครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ ณ 

มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน 

โครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ ณ มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยไดน้ า

คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงจบภาคการศึกษา ได้แก่  

1. นายเอ็มชัย   แสนกรุง สาขาวิชารฐัศาสตร์ 

2.นางสาวพิชยา   กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร 

3.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   100 100 100 

3.2 เครอืข่ายชุมชน   100 100 100 

3.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 

3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 100 

3.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ   100 100 100 



 

 

125 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

3.นางสาว เจนจิรา  รัตนวรรณ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ 

4.นายจักรพงษ์    คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด 

5.นางสาว ปริยาพร ค าโทน สาขาวิชาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ณ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาตลิาว    

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น าคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวนัที่ 15-17 

กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา เท่ากับ 5  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 ร้อยละของเครอืข่ายที่มีผลผลิต

ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

1.13 100 5.0000 0.0592 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์สง่เสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ีให้กับเครอืขา่ย  

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้3.1.1 รอ้ยละของเครอืข่ายทีม่ีผลผลติที่เป็น

ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัใหก้ับผูร้ับผดิชอบ 

4.ฝ่ายกจิการนักศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี 

(2561-2561) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5.ฝ่ายกจิการนักศึกษามีติดตามผลการด าเนนิงานแผนปฏบิัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

พร้อมติดตามจ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์  และเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อ

มหาวิทยาลัยพรอ้มรายงานให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากฝ่ายและสาขา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

3.1.1-01  แผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.1.1-02  รายงานสรุปผลการด าเนินงานผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

3.1.1-03 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 จ านวนเครอืข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศทุธินี ไชยรัตน ์, 

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์, นางสาวบุรัสกร 

แจ่มเมธกีุล , นางสาวเยน็จติ คงปาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อเครอืข่าย การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1) เครือข่ายศษิยเ์ก่า   

  โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ  เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

คุณภาพ รุ่น 33 (VIP )ไดน้ าชุดเคร่ืองนอนเด็กอนุบาล และเงินจ านวน 10,000 บาท มาร่วม

บรจิาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เพื่อน าไปบริจาคใหก้ับโรงเรียนบ้านแม่

ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ. เชียงราย  โดยมีรองคณบดีวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นผู้รับ

มอบ   

2) เครือข่ายชุมชน   

  โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้สู่

ชุมชน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพิม่คุณภาพที่สนองตอบความต้องการของชุมชนและ

สังคมเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ับชมุชนองคค์วามรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้และร้อยละของ

เครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวทิยาลัย 97 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   

มูลนิธิส่งเสรมิทีคิวเอม็ในประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดส้่งอาจารย์นยิม สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและ

การจัดสัมมนา TQM Forum คร้ังที่ 27 "ถอดรหัสวิธีสรา้งความสุขและความส าเร็จในการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เครอืข่าย    

1.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

1.2 เครอืข่ายชุมชน   1 1 1 

1.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   2 3 3 

1.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ   1 2 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ท างาน ผา่นโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙" ซึ่งมีอาจารย์นยิม สุวรรณเดช เข้าร่วมอบรม

สัมมนาและน าความรู้จาการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ   

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา

ประสบการณ์สหกิจศกึษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการขออนุมตัิโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์สหกิจศกึษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนนัทานุสรณ์ โดยมี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 355 คนและมี

วิทยากรให้ความรู้ดังนี ้1.ผศ.ปรเมษฐ์  แสงออ่น ใหค้วามรู้เร่ืองการพัฒนาตนเองจากการฝึก

ประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู ้ เรื่องบุคลกิภาพในการท างาน 3.

นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทนศิษย์เก่า) ให้ความรูเ้รื่องประสบการณ์การฝึกฝึกสหกิจศกึษา 

4.คุณกฤตภาส ณ พัทลงุ ให้ความรูเ้รื่องการเขียนเรซูเม่ในการสมคัรงาน ระดับความพึง

พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัย 96 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   

โครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ ณ 

มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน 

โครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ ณ มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยไดน้ า

คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงจบภาคการศึกษา ได้แก่  

1. นายเอ็มชัย   แสนกรุง สาขาวิชารฐัศาสตร์ 

2.นางสาวพิชยา   กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร 

3.นางสาว เจนจิรา  รัตนวรรณ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ 

4.นายจักรพงษ์    คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด 

5.นางสาว ปริยาพร ค าโทน สาขาวิชาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ณ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาตลิาว    

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น าคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวนัที่ 15-17 

กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา เท่ากับ 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา 

              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครอืข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 เครอืข่าย 2 เครอืข่าย 3 เครอืข่าย 4 เครอืข่าย 5 เครอืข่าย 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนรว่มใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

3.50 5 5.0000 0.1832 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

5 เครอืข่าย 5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์สง่เสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ีให้กับเครอืขา่ย  

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้3.1.2 จ านวนเครอืข่ายทีม่ีส่วนรว่มในการพัฒนา

มหาวิทยาลยัให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายกจิการนักศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี 

(2561-2561) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5.ฝ่ายกจิการนักศึกษามีติดตามผลการด าเนนิงานแผนปฏบิัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

พร้อมติดตามจ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์  และเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อ

มหาวิทยาลัยพรอ้มรายงานให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากฝ่ายและสาขา 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

3.1.2-01  แผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.1.2-02  รายงานสรุปผลการด าเนินงานจ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.1.2-03 เอกสารแสดงการเป็นเครอืข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครอืข่ายต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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เป้าประสงค์ 3.2 มหาวทิยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ินที่หลากหลาย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของเครอืข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศทุธินี ไชยรัตน ์, 

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์, นางสาวบุรัสกร 

แจ่มเมธกีุล , นางสาวเยน็จติ คงปาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เครอืข่าย    

1.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

1.2 เครอืข่ายชุมชน   1 1 1 

1.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   2 3 3 

1.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ   1 2 2 

2. จ านวนเครอืข่ายความรว่มมือในประเทศ เครอืข่าย 1 1 1 

2.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

2.2 เครอืข่ายชุมชน   1 1 1 

2.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   3 3 3 

2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 2 2 

3. รอ้ยละของเครอืข่ายความรว่มมือในประเทศ

ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

รอ้ยละ 100 100 100 

3.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   100 100 100 

3.2 เครอืข่ายชุมชน   100 100 100 

3.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครอืข่าย การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1) เครือข่ายศษิยเ์ก่า   

  โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ  เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

คุณภาพ รุ่น 33 (VIP )ไดน้ าชุดเคร่ืองนอนเด็กอนุบาล และเงินจ านวน 10,000 บาท มาร่วม

บรจิาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เพื่อน าไปบริจาคใหก้ับโรงเรียนบ้านแม่

ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ. เชียงราย  โดยมีรองคณบดีวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นผู้รับ

มอบ   

2) เครือข่ายชุมชน   

  โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้สู่

ชุมชน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพิม่คุณภาพที่สนองตอบความต้องการของชุมชนและ

สังคมเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ับชมุชนองคค์วามรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้และร้อยละของ

เครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวทิยาลัย 97 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   

มูลนิธิส่งเสรมิทีคิวเอม็ในประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดส้่งอาจารย์นยิม สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและ

การจัดสัมมนา TQM Forum คร้ังที่ 27 "ถอดรหัสวิธีสรา้งความสุขและความส าเร็จในการ

ท างาน ผา่นโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙" ซึง่มีอาจารย์นยิม สุวรรณเดช เข้าร่วมอบรม

สัมมนาและน าความรู้จาการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ   

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา

ประสบการณ์สหกิจศกึษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการขออนุมตัิโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์สหกิจศกึษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนนัทานุสรณ์ โดยมี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 355 คนและมี

วิทยากรให้ความรู้ดังนี ้1.ผศ.ปรเมษฐ์  แสงออ่น ใหค้วามรู้เร่ืองการพัฒนาตนเองจากการฝึก

ประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู ้ เรื่องบุคลกิภาพในการท างาน 3.

นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทนศิษย์เก่า) ให้ความรูเ้รื่องประสบการณ์การฝึกฝึกสหกิจศกึษา 

4.คุณกฤตภาส ณ พัทลงุ ให้ความรูเ้รื่องการเขียนเรซูเม่ในการสมคัรงาน ระดับความพึง

พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัย 96 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   

โครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ ณ 

มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน 

โครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ ณ มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยไดน้ า

คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงจบภาคการศึกษา ได้แก่  

1. นายเอ็มชัย   แสนกรุง สาขาวิชารฐัศาสตร์ 

2.นางสาวพิชยา   กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร 

3.นางสาว เจนจิรา  รัตนวรรณ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ 

4.นายจักรพงษ์    คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด 

5.นางสาว ปริยาพร ค าโทน สาขาวิชาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ณ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาตลิาว    

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น าคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวนัที่ 15-17 

กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา เท่ากับ 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

30.00 32.50 35.00 37.50 ≥ 40 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

3.50 100 5.0000 0.1832 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 40 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์สง่เสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ีให้กับเครอืขา่ย  

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้3.2.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความรว่มมอืในประเทศ

ที่มีการด าเนนิการอยา่งต่อเนือ่งให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายกจิการนักศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี 

(2561-2561) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5.ฝ่ายกจิการนักศึกษามีติดตามผลการด าเนนิงานแผนปฏบิัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

พร้อมติดตามจ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์  และเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อ

มหาวิทยาลัยพรอ้มรายงานให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากฝ่ายและสาขา 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

3.1.2-01  แผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.1.2-02  รายงานสรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.1.2-03 เอกสารแสดงการเป็นเครอืข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครอืข่ายต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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เป้าประสงค์ 3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครอืข่ายต่างประเทศ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศทุธินี ไชยรัตน ์, 

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์, นางสาวบุรัสกร 

แจ่มเมธกีุล , นางสาวเยน็จติ คงปาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

ชื่อเครอืข่ายต่างประเทศ รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในแต่ละกิจกรรม 

โครงการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ ณ มหาวิทยาลัย 

Chilee ประเทศไต้หวัน 

Exchange of faculty, staff members and 

students 

โครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ ณ 

มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยไดน้ า

คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาค

การศึกษา โดยเร่ิมตั้งแตเ่ดือนมีนาคม 2561 ถึง

จบภาคการศึกษา ได้แก่  

1. นายเอ็มชัย   แสนกรุง สาขาวิชารฐัศาสตร์ 

2.นางสาวพิชยา   กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการ

จัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร 

3.นางสาว เจนจิรา  รัตนวรรณ สาขาวิชาการ

จัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร 

4.นายจักรพงษ์    คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศ

(MOU) ที่ ด า เนิ นกิ จกรรมส า เร็ จตามที่

ก าหนด  

ข้อตกลง 

(MOU) 

4 4 2 

2. จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่

ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมด ของ

เครอืข่ายต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ  

ข้อตกลง 

(MOU) 

4 4 2 

3. ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความ

รว่มมือกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

รอ้ยละ 100 100 100 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

5.นางสาว ปริยาพร ค าโทน สาขาวิชาจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการ

จัดการคุณภาพ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ณ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาตลิาว    

Exchange of faculty, staff members and 

students 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น า

คณาจารย์และนักศึกษา ศกึษาดงูานและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 15-

17 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง่เสรมิหรือ

พัฒนาให้กับนกัศึกษา เท่ากับ 5  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

40.00 42.50 45.00 47.50 ≥ 50.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3 .3 .1  ร้ อ ยล ะค วาม ส า เร็ จ ขอ ง

ข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

3.50 100 5.0000 0.1832 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 50.00 100 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์สง่เสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ีให้กับเครอืขา่ย  

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้3.3.1 รอ้ยละความส าเร็จของข้อตกลงความ

รว่มมือกับเครือข่ายตา่งประเทศให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายกจิการนักศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี 

(2561-2561) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

5.ฝ่ายกจิการนักศึกษามีติดตามผลการด าเนนิงานแผนปฏบิัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

พร้อมติดตามจ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์  และเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อ

มหาวิทยาลัยพรอ้มรายงานให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากฝ่ายและสาขา 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

3.3.1-01  แผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.3.1-02  รายงานสรุปผลการด าเนินงานข้อตกลงความรว่มมือกับเครือข่ายต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

3.3.1-03 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครอืข่าย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา 

ความร่วมมือกับเครอืข่าย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศทุธินี ไชยรัตน ์, 

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์, นางสาวบุรัสกร 

แจ่มเมธกีุล , นางสาวเยน็จติ คงปาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ข้อ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีแผนปฏิบัติ

การด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

ระดับสูง  

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจาก

ผู้บริหารระดับสูง 

2 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 60 และ

ด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่ 

น้อยกวา่ร้อยละ 50 

แบบรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย รอบ 3 

เดือน 

3 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 61-65 

และด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่รอ้ยละ 50-65 

แบบรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย รอบ 6 

เดือน 

4 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 66-70 

และด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่รอ้ยละ 66-80 

แบบรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย รอบ 9 

เดือน 

5 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 75 และ

ด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่มากกวา่ร้อยละ 80 

แบบรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย รอบ 12 

เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ การด าเนนิงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 

1 มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ

รว่มมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้รหิารระดับสูง  

2 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 60 และด าเนินการได้บรรลุเฉลี่ย 

น้อยกวา่ร้อยละ 50 

3 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 61-65 และด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่รอ้ยละ 50-65 

4 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 66-70 และด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่รอ้ยละ 66-80 

5 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 75 และด าเนนิการได้บรรลุเฉลี่ยมากกวา่ร้อยละ 80 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3 .4 .1  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ ง

กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความรว่มมือกับเครือข่าย 

1.00 5 5.0000 0.0524 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการด าเนนิงานตาม 

แผนฯ ได้เฉลี่ย 

รอ้ยละ 75 และด าเนนิการได้

บรรลุเฉลี่ยมากกวา่ 

รอ้ยละ 80 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์สง่เสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ีให้กับเครอืขา่ย  

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความรว่มมอืกับเครอืข่ายให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายกจิการนักศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

(2561-2561) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5.ฝ่ายกจิการนักศึกษามีติดตามผลการด าเนนิงานแผนปฏบิัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

พร้อมติดตามจ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์  และเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อ

มหาวิทยาลัยพรอ้มรายงานให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากฝ่ายและสาขา  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

3.4.1-01  แผนการปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.4.1-02  รายงานสรุปผลการด าเนนิงานกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมือกับเครือข่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.4.1-03 เอกสารแสดงการเป็นเครอืข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครอืข่ายต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบรหิารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืขา่ย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศทุธินี ไชยรัตน ์, 

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์, นางสาวบุรัสกร 

แจ่มเมธกีุล , นางสาวเยน็จติ คงปาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร รม แ ล ะ ก า รจั ด ก า รมี

คณะท างานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย และมีแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย ที่ผ่านการอนุมัติจาก

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ที่

ผ่านการอนุมัติจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย 

2 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 

และบรรลุเป้าหมายกจิกรรมน้อยกวา่ร้อยละ 

50 

รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ 

3 เดือน 

3 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-

75 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรม รอ้ยละ 50-

65 

รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ 

6 เดือน 

4 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-

99 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม รอ้ยละ 66-

80 

รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ 

9 เดือน 

5 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ

ด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุ

เป้าหมายกจิกรรมมากกวา่ร้อยละ 80 

รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ 

12 เดือน 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ การด าเนนิการ 

1 มีคณะท างานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย และมีแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย ที่ผา่นการอนุมัติจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย 

2 มี ก า ร ด า เนิ น ง า น ขอ งกิ จ ก ร รม ต าม แ ผ น ได้ ร้ อ ย ล ะ  50 แ ล ะ บ รรลุ เป้ า ห ม า ย 

กจิกรรมน้อยกวา่ร้อยละ 50 

3 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรม รอ้ยละ 

50-65 

4 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรม รอ้ยละ 

66-80 

5 มีการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรมมากกวา่ร้อยละ 80 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.5.1  ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่าย 

1.00 5 50000 0.0524 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการด าเนนิงานตาม

แผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุ

เป้าหมายกจิกรรมมากกวา่ร้อย

ละ 80 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์สง่เสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ีให้กับเครอืขา่ย  

2.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี ้3.5.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่ายให้กับผู้รับผิดชอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4.ฝ่ายหบริหารมีติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ 3, 6, 9 และ 12 

เดือนพรอ้มให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ได้รับความรว่มมือจากฝ่ายและสาขา  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

3.4.1-01  รายงานสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

 

 



 

 

143 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

   

 

 โดยมีรายละเอยีดผลการด าเนินงานดงันี้ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ ผล การบรรล ุ

1. การเพิ่มจ านวน BackLinks ท่ีมาภายนอก Domain มหาวิทยาลัย 

1.1 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน

ประเทศ) 

 12 ลิ้งค ์ จ านวน 13 บรรลุ 

1.2 การฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท.  50 ลิ้งค ์ จ านวน 0 ไม่บรรลุ 

1.3 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน

ต่างประเทศ) 

 6 ลิ้งค ์ จ านวน 6 บรรลุ 

1.4 จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน ร้อยละ 80 

ของจ านวน

นักศึกษาต่อ

เดือน 

ตัวตั้ง 99.59 บรรลุ 

ตัวหาร 2,468 

คิดเป็นร้อยละ 

 

 

100 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานได้

บรรลุเป้าหมาย 

กจิรรม - 10 11 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมการด าเนินงานตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

กจิรรม - 11 13 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - 90.91 84.62 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 

 

2. การเพิ่มจ านวนไฟล์ขอ้มูลและจ านวนหน้าเว็บไซต์ภายใต้ Domain มหาวิทยาลัย 

2.1 การท าเว็บไซตป์ระจ าตัวอาจารย์ ที่อยู่

ภายใต้เว็บไซต์ประจ าสาขาวิชาและเวบ็ไซต์

หน่วยงาน (นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจรงิ) 

ร้อยละ 100 ตัวตั้ง 54 บรรลุ 

ตัวหาร 54 

คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2 จ านวน มคอ./แผนการสอน ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์  (นับเฉพาะอาจารย์

ปฏิบัติงานจรงิ) 

ร้อยละ 100 ตัวตั้ง 638 บรรลุ 

ตัวหาร 54 

คิดเป็นร้อยละ 100 

2.3 จ านวนเอกสารการเรียนการสอนที่เผยแพร่

บนเว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์ (นับเฉพาะ

อาจารย์ปฏิบัติงานจรงิ) 

ร้อยละ 100 ตัวตั้ง 753 บรรลุ 

ตัวหาร 54 

คิดเป็นร้อยละ 100 

2.4 จ านวนบทความวิจัยที่ไดรั้บการเผยแพร่ใน 

Proceedings/ Journal ทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิที่น ามาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ประจ าตัวอาจารย์  (นับรวมอาจารย์ลาศึกษา

ต่อ) 

ร้อยละ 80 ตัวตั้ง 98 บรรลุ 

ตัวหาร 54 

คิดเป็นร้อยละ 100 

2.5 จ านวนการประชาสัมพันธก์ิจกรรมต่างๆ 

หรือข่าวสารบนเว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน โดย

แนบไฟลเ์นือ้หาที่เป็นไฟล ์.pdf 

120 ข่าว จ านวนข่าว 212 บรรลุ 

3. การเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้อาจารยเ์ผยแพร่บทความทางวิชาการระดับ

นานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล Google scholar 

3.1 การท าวารสารวชิาการออนไลน์ประจ า

หน่วยงาน 

1 ฉบับ จ านวน 2 บรรลุ 

3.2 การเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิและ

เผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์ประจ า

หน่วยงาน 

1 คร้ัง จ านวน 2 บรรลุ 

3.4 จ านวนบทความวิจัยที่น าเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล Google scholar หรือฐานข้อมูลที่สูง

กว่า (นับรวมจ านวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ) 

ร้อยละ 80 ตัวตั้ง 14 ไม่บรรลุ 

ตัวหาร 54 

คิดเป็นร้อยละ 25.45 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล SJR, SCOPUS, ISI 

4.1 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

นานาชาต ิSJR, SCOPUS, ISI 

ร้อยละของ

จ านวนอาจารย์ 

ตัวตั้ง 7 บรรลุ 

ตัวหาร 54 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

- สาขาวิชา

มนุษยศาสตร ์

ร้อยละ 5 

คิดเป็นร้อยละ 12.72 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

3.50 84.62 1.0000 0.0366 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 84.62 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุก

เดือน  

5.ฝ่ายวิจัยและบรกิารวชิาการมีรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานตามแผนการจัดอับดับมหาวิทยาลัย

ให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญและร่วมกันด าเนินงานตาม

นโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : งบประมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ : 

4.1.1-01  รายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานตามแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิาร

วิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 
  

ชื่อผลงานท่ีได้รบัรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ีให้

รางวัล 

ระดับรางวัล 
ระบุด้านของ

รางวัล ว-ด-ป 

ได้รับ

รางวัล 

ชื่อ-สกุลผู้

ได้รับรางวัล 
ชาต ิ

นานาชา

ต ิ
วิจัย 

งาน

สร้างสรร

ค์ 

Rivalry and 

Cooperation: Military 

Rule on The Thai-

Burmese Border 

The IIER 

Excellent Paper 

Award 

INTERNTIONA

L INSTITUTE 

OF ENGINEERS 

AND 

RESEARCHERS 

- 1 1 - 21-22 

ธันวาค

ม 2560 

อาจารย์ศิ

ริญญา ศิ

ริญานันท์ 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นั กวิ จั ยที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บชาติ ห รื อ

นานาชาติ 

ผลงาน - - 1 

- ระดับชาต ิ - - 1 

- ระดับนานาชาต ิ - - - 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน - - 54 

3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นั กวิ จั ยที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บชาติ ห รื อ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ยละ - - 1.85 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.30 0.35 0.40 0.45 ≥ 0.50 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์

ของอาจารย์และนั กวิจั ยที่ ได้ รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

1.13 1.85 5.0000 0.0592 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 0.50 1.85 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยให้กับผู้รับผิดชอบ  

3.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญและร่วมกันด าเนินงานตาม

นโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

4.1.2-01 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานวิจยั บทความวิชาการ งานสรา้งสรรค์ สิง่ประดิษฐ์ของ 

อาจารย์และนักวจิยัที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาตติ่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรอืงานวชิาการของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรจุิรา เนียมหอม , 

นายสุภากร ตนัวราวุฒชิัย , นายลิขิต เกิด

มงคล , นางสาวเยน็จิต คงปาน 

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-160-1557 , 02-160-1558 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 
  

ชื่อผลงานท่ีได้รบัรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี

ให้รางวัล 

ระดับรางวัล ระบุด้านของรางวัล ว-ด-ป 

ได้รับ

รางวัล 

ชื่อ-สกุลผู้

ได้รับรางวัล ชาต ิ นานาชาต ิ
วิทยานิพน

ธ์ 

งาน

วิชาการ 

- - - - - - - - -  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลงาน - - 0 

- ระดับชาต ิ - - - 

- ระดับนานาชาต ิ - - - 

2. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด  คน - - 19 

3. รอ้ยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

รอ้ยละ - - 0 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.30 0.35 0.40 0.45 ≥ 0.50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรือ

งานวิชาการของนั กศึ กษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

1.13 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 0.50 0 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัว4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติให้กับผู้รับผิดชอบ  

3.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติให้คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญและร่วมกันด าเนินงานตาม

นโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

4.1.3-01 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานวิทยานิพนธ ์หรอืงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา

ที่ได้รับรางวลัระดับชาติหรอืนานาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณแ์ละการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายตรีวนัส ก้อนทองค า 

และว่าที่ ร.ต. หญิงบญุญาดา พาหาสิงห ์

โทรศัพท์ : 02-160-1182 โทรศัพท์ : 02-16-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

 ประเด็นการประเมิน ร้อยละการรับรู ้

1. ผลรวมการประเมินด้านองคก์าร   93.80 

2. ผลรวมการประเมินด้านพนักงาน  90.80 

3. ผลรวมการประเมินด้านบรกิาร  92.05 

รวม 96.40 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 80.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.2.1 รอ้ยละของการรับรูภ้าพลักษณ์

และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

3.50 96.40 5.0000 0.1832 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 80.00 96.40 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ให้บริการของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายบริหารมีส ารวจการรับรูภ้าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครัง้ปีละ 2 รอบ  รอบที่ 1 เดือนมกราคม 

–กุมภาพันธ์ รอบที่ 2 เดือน สิงหาคม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ : 

4.2.1-01 รายงานผลการส ารวจการรับรูภ้าพลักษณ์และการให้บรกิารของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวตา่งชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษาแลกเปลี่ยน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพรรณนลิน สัชฌุกร 

โทรศัพท์ : 02-16-1182 โทรศัพท์ : 02-16-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2559 2560 2561 

1. จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นกัศึกษาแลกเปลี่ยน คน  - - 6 

 1.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติทีล่งทะเบยีนเรียน  - - - 

 1.2 จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่น  - - 8 

     1.2.1 จ านวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ 

 - - 8 

 1.2.2 จ านวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มา

แลกเปลี่ยนที ่มรภ.สส  

 - - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20 คน 22 คน 24 คน 26 คน 28 คน 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - 1 คน 2 คน 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน  

1.13 8 5.0000 0.0592 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

2 คน 8 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ  

กลยุทธ์สนับสนุนจัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในระดับนานาชาติ  และกลยุทธ์จัดท า

ความรว่มมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษานานาชาติ  

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยนให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิชาการมีส ารวจจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ:  

4.3.1-01 รายงานผลการด าเนินงานจ านวนนักศึกษาชาวตา่งชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่เป็นชาวต่างชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพรรณนลิน สัชฌุกร 

โทรศัพท์ : 02-16-1182 โทรศัพท์ : 02-16-1182 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ คน  - 1 1 

 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล 

จาก

ประเทศ 

ระดับวุฒิ

การศกึษา 

ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศกึษา

สูงสุด 

ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา

สูงสุด 

Mr. John Sterling Forssen 

Smith 

United 

States 

of 

Americ

a 

ปริญญาโท M.A. (History)  University of Michigan 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1  คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 คน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยที่เป็นชาวต่างชาติ 

1.00 1 5.0000 0.0524 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

1 คน  1 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยชาวต่างชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เพื่อการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและกลยุทธ์จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแปล 

เพื่อสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการเข้าสู่ระดับนานาชาติ  

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่เป็น

ชาวต่างชาติให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายวิชาการมีส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่เป็นชาวต่างชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ:  

4.4.1-01 รายงานผลการด าเนินงานจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่เปน็ชาวต่างชาติประจ าปีงบประมาณ 

2561 

 



 

 

157 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรยีนการสอนได้มาตรฐาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชนะอญัญ์ อุไรรักษ์,นาย

พีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล , นายจารกึ รูปบุญ, นาย

เอกรัฐ ปฐมลิขิตกาจญน ์

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ชื่อห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับรองมาตรฐาน หน่วยงานท่ีให้การรับรอง  วันท่ีได้รับการรับรอง 
 ระยะเวลาของการ

รับรอง 

- - - - 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1  คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 ห้อง 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการ 

ที่ได้รับรองมาตรฐาน 

1.00 0 0.0000 0.0000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

1 ห้อง 0 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายบริหารมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ:  

4.5.1-01 รายงานผลการด าเนินงานจ านวนหอ้งปฏิบตัิการที่ได้รับรองมาตรฐานประจ าปงีบประมาณ 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป้าประสงค์ 4.6 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน

การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดฝี่ายบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชนะอญัญ์ อุไรรักษ์,นาย

พีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล  

โทรศัพท์ : 02-160-1452 โทรศัพท์ : 02-160-1452 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  

ข้อ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร รม แ ล ะ ก า รจั ด ก า รมี

คณ ะท างานการปรับปรุง เว็บ ไซต์  และมี

แผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรม

เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผ่านการอนุมัติ

จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ

ด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 

และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อยกว่าร้อย

ละ 50 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง

เว็บไซต์ รอบ 3 เดือน 

3 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-

75 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรมรอ้ยละ 

50-65 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการปรับปรุง

เว็บไซต์ รอบ 6 เดือน 

4 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-

99 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรมรอ้ยละ 

66-80 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการปรับปรุง

เว็บไซต์ รอบ 9 เดือน 

5 วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการมีการ

ด าเนินงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 

และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรมมากกวา่ร้อย

ละ 80 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการปรับปรุง

เว็บไซต์ รอบ 12 เดอืน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ระดับ การด าเนนิงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 

1 มีคณะท างานการปรับปรุงเว็บไซต์ และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรม

เก่ียวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผา่นการอนุมัติจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย 

2 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อย

กวา่ร้อยละ 50 

3 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรมรอ้ย

ละ 50-65 

4 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม

รอ้ยละ 66-80 

5 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม

มากกวา่ร้อยละ 80 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.6.1 ระดับความส า เร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

3.50 5 5.0000 0.1832 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการด าเนนิงานของ

กจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 

100 และบรรลุเป้าหมายของ

กจิกรรมมากกวา่ร้อยละ 80 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

1.วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการมีนแนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศของวิทยาลยั ตามแผน

ยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลยั วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกตางๆ ในการพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใหการด าเนินงานของวิทยาลยัเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ในอนาคต 

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร 

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ให้กับผู้รับผิดชอบ 

4.ฝ่ายบรหิารมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการในปีงบประมาณ 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไมม่ ี

หลักฐานอ้างองิ:  

4.6.1-01 รายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการใน

ปีงบประมาณ 2561 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ประมวลภาพกจิกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสทิธิทางปัญญา 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ภาคผนวก ข 

แบบจัดเกบ็ข้อมูลรายงานผลการปฏบิัติราชการตามค า

รับรองการปฏบิตัริาชการ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30/09/2561

อ.1 อ.2 อ.3 อ.4 อ.5

≥ 4.25 3.39 5 5 5 5 4.25 ดี

หลักฐาน 1. รายงานการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประจําปีการศึกษา  2560

2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560

หน่วยงาน เป้าหมาย
คะแนนแต่ละองค์ประกอบ

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจ าปี

เป้าหมาย : ≥ 4.25

คะแนนรวม ระดับคุณภาพ

FM-ME - 03 1



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30/5/2561

หน่วยงาน เป้าหมาย กิจรรมท่ีบรรลุ กิจกรรมท้ังหมด ร้อยละ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

≥ 60.00
3 4 75.00

ตัวช้ีวัด 1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS

เป้าหมาย : ≥ 60.00

FM-ME - 03 1



ตัวช้ีวัด กลยุทธศาสตร์

9.
 วิ
ทย

าลั
ยน

วัต
กร

รม
แล

ะ

กา
รจั

ดก
าร

Staff with a Ph.D. ตัวต้ัง 26

ตัวหาร 55

คิดเป็นร้อยละ 47.27

การบรรลุ บรรลุ

ตัวต้ัง 55

ตัวหาร 55

คิดเป็นร้อยละ 100.00

การบรรลุ บรรลุ

ตัวต้ัง 1

ตัวหาร 54

คิดเป็นร้อยละ 1.85

การบรรลุ ไม่บรรลุ

Proportion of inbound 

exchange and outbound 

1.4 โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน 1 นักศึกษา มรภ.สส ท่ีไปแลกเปล่ียน 6

2 นักศึกษา จาก ปตท มาแลกเปล่ียนท่ี

 มรภ.สส ท่ีไปแลกเปล่ียน 0

3. นักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนเรียน

ท่ี มภร.สส 0

รวมตัวต้ัง 8

รวมตัวหาร 2,468

คิดเป็นร้อยละ 0.32

การบรรลุ บรรลุ

จ านวนกิจกรรมท่ีบรรลุ บรรลุ 3

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายไม่บรรลุ 1

จ านวนกิจกรรมท้ังหมด 4

ร้อยละความส าเร็จของการ 75.00
0.0000

1

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

(เป้าหมายต่อหน่วยงาน)

เป้าหมาย/ปีของ

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมการด าเนินงานแผนการด าเนินงานการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (U-Rankings) ประจ าปีงบประมาณ 2561  (ตามเกณฑ์ QS)

เป้าหมาย/ปีของ

หน่วยงาน

1.1 จ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.1 จ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก

ร้อยละ 33.00 ร้อยละ 33.00

1.2  จ านวนอาจารย์หรือ

นักวิจัยประจ าท่ีมี Account ของ

 Google scholar โดยน า Link 

ของ Google scholar ไป

เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจ าตัว

ร้อยละ 100 ร้อยละ 1001.2  จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจ าท่ีมี 

Account ของ Google scholar โดยน า Link 

ของ Google scholar ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

ประจ าตัวอาจารย์ด้วย  (นับรวมอาจารย์ลา

ศึกษาต่อ)

คะแนนตัวช้ีวัด

2.1  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี

เป็นชาวต่างชาติ (นับเฉพาะ

อาจารย์ปฏิบัติงานจริง)

ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.0

3 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน

 - นักศึกษาท่ีไปศึกษาใน

ต่างประเทศ/ นักศึกษา

ชาวต่างชาติท่ีมาศึกษาภายใน

หน่วยงาน

ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25

2 1.3 การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติProportion of international 

faculty



นักปฏิบัติ การส่ือสาร จิตสาธารณะ รวม นักปฏิบัติ การส่ือสาร จิตสาธารณะ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก

0.20 4 0 0 4 1 0 0 1 5 2292 100 76 2468 0.20 5.0000 บรรลุ

หลักฐาน

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

18-มิ.ย.-61

เป้าหมาย : 0.20

4. โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

1. จ านวนรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เป้าหมาย

3. โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

การบรรลุ

เป้าหมาย

5. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ในปีการศึกษา 2561

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน คิดเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัดรวม

รางวัลระดับนานาชาติ

2. จ านวนรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

หน่วยงาน

รางวัลระดับชาติ

FM-ME - 03 1



1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์

ชาติ นานาชาติ นักปฏิบัติ สือสาร จิตสาธารณะ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

1 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล ü ü 21-23 ธันวาคม 2560 58127322019 นายณัฐพงษ์ ภูมิออ่น การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล ü ü 21-23 ธันวาคม 2561 58127322023 นายวสุพล วีระตระกูล การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล ü ü 21-23 ธันวาคม 2562 60127322084 นายปฐมพร สมคิด การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล ü ü 21-23 ธันวาคม 2563 60127322002 นางสาวอธิตยา เมืองแก้ว การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

5 ชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล ü ü 21-23 ธันวาคม 2564 60127322016 นางสาวทักษ์ศินา นพคุณ การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6 รางวัลท่ี 1 ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 58122901022  นายเอกรินทร์ คงสมุทร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7 รางวัลท่ี 1 ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 58122901029  นายอภิศักด์ิ ชูเพ็ชร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8 รางวัลท่ี 1 ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 58122901060 นายพิพัฒน์พล แดงประพันธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9 รางวัลท่ี 1 ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 58122901020 นางสาวอรพรรณ จงอักษร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10 รางวัลท่ี 2 ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 60463829011  นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย นวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11 รางวัลท่ี 3 ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 58127322029  นายสันติ ขัตติยะวงศ์  การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

12 รางวัลท่ี 3 ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 58127322014 นายปราชญ์ กรุณามงคล  การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

13 รางวัลชมเชย ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 ################### 6 นางสาวยุพา หวานเงิน สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

14 รางวัลชมเชย ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 ################### นางสาวสีวิกา สจีนัดา สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

15 รางวัลชมเชย ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 ################### 3 นางสาวอรอนงค์ อนิเหล่าใหญ่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

16 รางวัลชมเชย ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 ###################  นางสาวขริมาส คณามงคลปรีชา  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

17 รางวัลชมเชย ธนาคารออมสิน ü ü 31-พ.ค.-61 ###################  นางสาวชนศักดื เร่ืองสุวรรณ์  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา สังกัดคณะ/วิทยาลัยล าดับ ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล

ระดับรางวัล ระบุด้านของรางวัล
ว-ด-ป ได้รับรางวัล



ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

คุณ
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รว
ม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 4.30 87 87 24 24 24 24 4.79 4.55 4.59 4.58 4.71 4.64 4.64 4.64 บรรลุ 5.0000

≥ 4.30 60 60 17 17 17 17 4.85 4.59 4.65 4.64 4.57 4.66 4.66 4.66 บรรลุ 5.0000

≥ 4.30 124 124 35 35 35 35 4.84 4.58 4.75 4.70 4.57 4.69 4.69 4.69 บรรลุ 5.0000

≥ 4.30 37 37 10 10 10 10 4.55 4.54 4.47 4.38 4.34 4.46 4.46 4.46 บรรลุ 5.0000

≥ 4.30 9 9 3 3 3 3 4.83 4.58 4.50 4.73 4.75 4.68 4.68 4.68 บรรลุ 5.0000

≥ 4.30 8 8 3 3 3 3 4.95 4.78 4.67 4.67 4.67 4.75 4.75 4.75 บรรลุ 5.0000

308 9 8 325 86 3 3 92 86 3 3 92 4.76 4.57 4.62 4.58 4.55 4.61 4.83 4.58 4.50 4.73 4.75 4.68 4.95 4.78 4.67 4.67 4.67 4.75 4.61 4.68 4.75 4.65 บรรลุ 5.0000

หลักฐาน

การบรรลุ

เป้าหมาย

รวม

    8.1 สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

    8.2 สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

    8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด

    8.6 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ(ปริญญาเอก)

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

    8.4 สาขาวิชารัฐศาสตร์

    8.5 สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลมืออาชีพ(ปริญญาโท)

ป.โท ป.เอก =(4)/2

(3) จ านวนนายจ้างท่ีตอบแบบ

ประเมิน

(4) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) (5) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

2. จ านวนผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2559

3. ข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

4. รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559

5. แผนการปรับปรุงตามผลส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559

ตัวช้ีวัด 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงาน เป้าหมาย

(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ท้ังหมด (ปีการศึกษา 2559)

(2) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ

คะแนนตัวช้ีวัด

ป.ตรี
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≥88.00 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

≥75.00 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(ข้อ 2.1)

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ตอบแบบสอบถามเร่ืองการมีงาน

ท า (ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานท า

ก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้

อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร) 

(ข้อ 2 ลบด้วย (2.3 + 2.4 + 2.5 + 

2.6))

คดิเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัด จ านวนของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งาน

ตรงสาขาวิชา

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานท า

หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 

2.1)

คดิเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัด

206 216 96.63 5 203 206 99 5

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรงสาขาวิชา

รวม

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี *5

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรงสาขาวิชา

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.2.2

ตัวช้ีวัด 1.2.3

หน่วยงาน ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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การจดัการคณุภาพ การจดัการระบบสารสนเทศเพือ่ธรุกจิ รฐัศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่

การตลาด

1 จ ำนวนบณัฑติระดับปรญิญำตรทัีง้หมด (ทีจั่ดเก็บขอ้มลู ส ำหรับ สมศ.1) 86 60 124 37 307

2 จ ำนวนบณัฑติระดับปรญิญำตรทีีต่อบแบบสอบถำมเรือ่งกำรมงีำนท ำ 70 59 124 37 304

2.1 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี 52 58 67 23 206

2.2 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำระยะเวลำมำกกวำ่ 1 ปี 0 0 5 1 7

2.4 จ ำนวนบณัฑติระดับปรญิญำตรทีีอ่ปุสมบท 1 0 0 0 1

2.5 จ ำนวนบณัฑติระดับปรญิญำตรทีีเ่กณฑท์หำร 1 0 0 0 1

2.6 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีม่งีำนท ำกอ่นเขำ้ศกึษำ 15 1 52 12 85

2.7 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีศ่กึษำตอ่ระดับบณัฑติศกึษำ 1 0 0 0 1

2.8 จ ำนวนบณัฑติระดับปรญิญำตรทีีย่ังไมม่งีำนท ำ 0 0 0 1 3

3
เงนิเดอืนหรอืรำยไดต้อ่เดอืนของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระ 

ภำยใน 1 ปี (บำท)
17,298 15,860 15,450 14,056 15,877

4
จ ำนวนบณัฑติระดับปรญิญำตรทีีต่อบแบบสอบถำมเรือ่งกำรมงีำนท ำ (ไมนั่บรวมบณัฑติทีม่งีำนท ำกอ่นเขำ้

ศกึษำ ผูศ้กึษำตอ่ ผูอ้ปุสมบท และผูท้ีเ่กณฑท์หำร) (ขอ้ 2 ลบดว้ย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7))
52 58 72 25 216

5 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี (ขอ้ 2.1) 52 58 67 23 206

6
รอ้ยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี (ขอ้ 5 / ขอ้ 4 x

 100)
100 100 93.06 92 96.63

คะแนนตำมเกณฑ ์ขอ้ 6 5 5 5 5 5

7
เงนิเดอืนเฉลีย่ทีเ่ป็นไปตำมเกณฑข์องผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพี

อสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี
24,346 26,429 22,487 16,843 23,494

8
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ที่

เงนิเดอืนเป็นไปตำมเกณฑ ์(มำกกวำ่ 15,000 บำท)
26 14 23 7 71

9
รอ้ยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ที่

เงนิเดอืนเป็นไปตำมเกณฑ์
50 24.14 34.33 30.43 34.47

3.1.2 (1) รอ้ยละของบณัฑติปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนตรงสำขำวชิำ 98.08 98.28 100 100 99

3.1.2 (2) คะแนนตำมเกณฑ์ 5 5 5 5 5

3.1.4 (1) จ ำนวนของบณัฑติปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนตรงสำขำวชิำ 51 57 67 23 203

3.1.4 (2) จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ 86 60 124 37 329

3.1.4 (3) คะแนนตำมเกณฑ์ 5 5 5 5 5

ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ชี้

คณะ/วทิยาลยั : วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ

รวมท ัง้คณะ/วทิยาลยั

         หมายเหต ุ: กำรค ำนวณเงนิเดอืนหรอืรำยไดต้อ่เดอืนของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำทีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระ คดิจำกเงนิเดอืนของทกุคน หำรดว้ยจ ำนวนคน

ระบบลงทะเบยีนประวตับิณัฑติ ระดบัปรญิญาตรี

ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ตำรำงแสดงจ ำนวนบณัฑติผูท้ีส่ ำเร็จกำรศกึษำ วันทีส่ ำเร็จกำรศกึษำ ระหวำ่ง 9 สงิหำคม พ.ศ. 2559 ถงึ 26 มถินุำยน พ.ศ. 2560

(รำยงำน ณ วันที ่30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 11:03 น.)

ขอ้ที่



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวม

≥ 4.00 4.4838 4.3785 4.4034 4.4924 4.4925 5 บรรลุ

หลักฐาน

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หน่วยงาน

1. รายงานผลการส ารวจระดับความเช่ือม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. แผนการปรับปรุงตามผลส ารวจระดับความเช่ือม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมายเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 1.3.1 ระดับความเช่ือม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : 4.00

ค่าเฉล่ียความเช่ือม่ันและไว้วางใจของสังคม ระดับความเช่ือม่ันและ

ไว้วางใจของสังคม
คะแนนตัวช้ีวัด
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เป้าหมาย
1) กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ี

บูรณาการกับพันธกิจ

2) กิจกรรมนอกหลักสูตร

ท้ังหมด

3) คดิเป็นร้อยละ

=(1/2)*100

≥ 70 4 4 100

หลักฐาน 1. จ ำนวนกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณำกำรกับพันธกิจกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ ำปี

กำรศึกษำ  2560

2. จ ำนวนกิจกรรมนอกหลักสูตรท้ังหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

เป้าหมาย :  ≥ 70.0

หน่วยงาน

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

ตัวช้ีวัด
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การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ

โครงการกลยุทธ์การตลาด

เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. เพ่ือการด าเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น

แหล่งความรู้เพ่ือท้องถ่ิน ให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้   

2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัต

ลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เขต

ดุสิต กรุงเทพฯ

3. เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนใน

การพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัตลักษณ์

ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ü ü 4-พ.ย.-60 1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน 5 คน

 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 5 คน

 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน  20 คน

 4) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม   จ านวน25คน

  5) ศิษย์เก่าจ านวน 5คน

20 ชุนพระยาประสิทธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการการอบรมถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านการตลาด

ออนไลน์เพ่ือกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน

1. เพ่ือการด าเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น

แหล่งความรู้เพ่ือท้องถ่ิน ให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้   

2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพ่ือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน สู่ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

3. เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนใน

การพัฒนาความรู้ด้านด้านการตลาดออนไลน์ เพ่ือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน

ü ü 11-พ.ย.-60 1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน 10 คน

 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 5 คน

 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน 35 คน

 4) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม   จ านวน 15 คน

  2) ศิษย์เก่า     จ านวน 5 คน

35 ชุนพระยาประสิทธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการพัฒนาการจัดการ

ขยะชุมชน 

และส่ิงแวดล้อม : เขตพระนคร

 กรุงเทพมหานคร

8.1. เพ่ือสร้างแนวทางในการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนถนนข้าวสาร เขตพระนคร

8.2. เพ่ือสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชนถนนข้าวสาร เขตพระนคร

8.3. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ü ü 23-พ.ย.-61 1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน 3 คน

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านว 2 .คน

3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน 50 คน

4) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม   จ านวน 5 คน

5) ศิษย์เก่า     จ านวน 5 คน

50 โรงเรียนวัดชนะสงคราม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการ“ท าบุญเล้ียงพระ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ”

1) เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาได้ร่วมกันท าบุญเล้ียง

พระ ประจ าปี พ.ศ.2561

 2) เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย พร้อม

ท้ังสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่

สืบไป

 3) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษา

ü 5-ม.ค.-61 1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน 65 คน

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 20 คน

3) นักศึกษา    จ านวน 20 คน

4) บุคลากรภายนอก   จ านวน 10 คน

20 วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

24-ม.ค.-61

กิจกรรมนอกหลักสูตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกิจฯ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ



เป้าหมาย

1) ผลรวมค่าความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา

2) จ านวนจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษาท้ังหมด

3) คดิเป็นร้อยละ

=(1/2)

≥ 4.25 27.27 6 4.558)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.4.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

10-ก.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 4.25

หน่วยงาน
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คุณธรรม

จริยธรรม

ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ประกัน

คุณภาพ

โครงการท าบุญวิทยลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับกาพัฒนาทักษะความรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมท่ีดี และ

การแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง

ถูกต้อง

√  5 มกราคม 2561 1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ  

จ านวน 65 คน

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

จ านวน 20 คน

3) นักศึกษา    จ านวน 20 คน

4) บุคลากรภายนอก   จ านวน 10 

คน

20 4.64 วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและการ

น าเสนอ

เพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด 

แนวทาง หรือทฤษฎีท่ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษา

√ √ 5 - 26 เมษายน  2561 นักศึกษา    จ านวน 400 คน 400 4.32 วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ 1.1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ท่ี

ส่งเสริม

1.2 การเรียนรู้และการท างานของนักศึกษาได้

√ 20 พฤศจิกายน 2560 -

 16 กุมภาพันธ์  2561

1) นักศึกษา    จ านวน 80 คน 80 4.42 วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ CIM เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

√  8 มกราคม 2561 - 7 

มีนาคม  2561

1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ  

จ านวน 20  คน

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

จ านวน 30  คน

3) นักศึกษา    จ านวน 300 คน

300 4.67 สนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและการ

น าเสนอ

เพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด 

แนวทาง หรือทฤษฎีท่ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษา

√ √ 5 - 26 เมษายน  2561 นักศึกษา    จ านวน 400 คน 400 4.32 วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 1.4.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (รายละเอียดหน่วยงาน) ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30/5/2561

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาท้ังหมดของ คณะ/วิทยาลัย

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ

(6)ด้านการประกันคุณภาพ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนนักศึกษา

ท่ีเข้าร่วม

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(2)ด้านความรู้

(3)ด้านทักษะทางปัญญา

ระดับความ

พึงพอใจ



โครงการพัฒนาและส่งเสริม ทักษะความรู้ 

ประกันคุณภาพ การศึกษา

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาและส่งเสริม 

ทักษะความรู้ ประกันคุณภาพ ให้กับนักศึกษา

√ 1 - 3 มิถุนายน  2561 ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ  

จ านวน 1 คน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

จ านวน 3 คน

นักศึกษา    จ านวน 40 คน

บุคลากรภายนอก (ศิษย์เก่า)  

จ านวน 20 คน

64 4.90 วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28-ก.ย.-61

เป้าหมาย

จ านวนอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซต์

ของการจัดการ

เรียนการสอน (1)

จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด (นับ

เฉพาะท่ีปฏิบัติงาน

จริง) (2)

คดิเป็นร้อยละ (3)

 =(1)/(2)*100
คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมาย

100.00 55 55 100.00 5 บรรลุ

100.00

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :

ล าดับ สังกัด URL

1 อาจารย์ ดร.ศุภรา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/suppara_ch

2 ผศ.ดร.วิจิตรา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/wijittra_sr

3 ผศ.ดร.สุดาภรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/sudaporn_ar

4 ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/chutikarn_sr

5 อาจารย์ชลภัสสรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/cholpassorn_si

6 อาจารย์นิยม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/niyom_su

7 อาจารย์วรัณลักษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/varunlux_pa

8 อาจารย์สุพัตรา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/supatta_pr

9 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/jiraporn_bo/

10 อาจารย์หทัยพันธน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/hathaipun_so

11 อาจารย์บารมีบุญ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/barameeboon_sa

12 อาจารย์ศิริญญา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/sirinya_si/

13 อาจารย์ภัทรวิทย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/pattaravis_yo/

14 อาจารย์วีระพล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/veerapol_vo

15 อาจารย์ธวัช วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/tawat_ph/

16 อาจารย์สถาปัตย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/sathapath_ki

17 อาจารย์คัทลียา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/kathaleeya_chITM3201 เทคโนโลยีฐานข้อมูล

PPS1103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วงษ์ประเสริฐ PPS1105  การเมืองการปกครองไทย

พุ่มดารา POS3602 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 2

กิลาโส POS2209  การบริหารการพัฒนา

QMT3501 สถิติประยุกต์ส าหรับการจัดการ

สุนทรพิพิธ QMT2204 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แสงจันทร์ POS3601  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์1

ศิริญานันท์ POS2204 สัมมนาทางด้านรัฐศาสตร์

QMT3602 การจัดการความสัมพันธ์กับ

ภักด์ิใจดี QMT3602 การจัดการความสัมพันธ์กับ

ปราณี MIS3802 การเตรียมสหกิจศึกษา

สิทธิวรงค์ชัย

ศรีสอน MPA5603 การจัดการและการพัฒนาทุน

อรุณดี MPA5602 การจัดการการเงินและการ

ศรีวิบูลย์ HCM1101 การวางแผนการจัดการทุนมนุษย์

CIM2104 การวิจัยธุรกิจ

สุวรรณเดช

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

QMT1202  ความรู้พ้ืนฐานทางการจัดการ

รายวิชาท่ีสอนผ่านเว็บไซต์

บุญย่ิง

อยู่วัฒนะ

จันดา

ช่ือ-สกุล อาจารย์ท่ีมีเว็บไซต์

เจริญภูมิ

ตัวช้ีวัด 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีเว็บไซต์ของการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย : 100.00

หน่วยงาน

รวม
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เป้าหมาย

จ านวนอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซต์

ของการจัดการ

เรียนการสอน (1)

จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด (นับ

เฉพาะท่ีปฏิบัติงาน

จริง) (2)

คดิเป็นร้อยละ (3)

 =(1)/(2)*100
คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมายหน่วยงาน

18 อาจารย์นฤมล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/narumon_ch/

19 อาจารย์เปรมกมล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/premkamon_ja/

20 อาจารย์พิมพ์พลอย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/pimploi_ti

21 อาจารย์เฉลิมพล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/chalermpol_ta

22 อาจารย์วิไลลักษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/wilailuk_me

23 พันเอก ดร.วัลลภ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/wallop_pi/

24 อาจารย์ภัสรา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/patsara_si/

25 อาจารย์อนุรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/anurat_ka/

26 ผศ. ปรเมษฐ์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/poramet_sa/

27 อาจารย์กัญญานันท์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/kanyanant_an/

28 อาจารย์พนิดา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/panida_ni/

29 ผศ.ชัยธนัตถ์กร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/chaithanaskorn/

30 พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/sunthan_ch

31 รศ.ศิโรตม์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/sirot_bh

32 ผศ.ดร.ญาณัญฏา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/yananda_si

33 ผศ.เอกณรงค์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/ekgnarong_vo

34 ดร.ปล้ืมใจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/pluemjai_pl

35 อาจารย์ ดร.ธนพล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/tanapol_ko

36 อาจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/chatkaew_ha

37 อาจารย์ ดร.บุญไทย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/boonthai_ka

38 Mr. John Sterling วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/john_fo

39 นางสาว อรพรรณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/oraphan_de/

40 นายณธกร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/nathakorn_ku/

41 ผศ.ดร. วิมลศรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/vimonsri_sa/

42 ดร. สืบสวัสด์ิ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/suebsawad_vu/

43 นาย บริบูรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/boriboon_ch/ฉลอง POS2208 การเมืองการปกครองท้องถ่ิน

เดชา ENG5601 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา

คุ้มเพชร QMT3604 การจัดการนวัตกรรมเพ่ือสร้าง

 แสนสุข BUA3101 จริยธรรมทางธุรกิจและความ

วุฒิวรดิษฐ์ QMT2204 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ฮาตระวัง PHD8205 การจัดการทุนมนุษย์และทุน

 แก้วขันตี PHD8204 นวัตกรรมการจัดการในยุคโลกา

Forssen Smith PHD8204 นวัตกรรมการจัดการในยุคโลกา

สินอากร BUA4102 การวิจัยทางธุรกิจ                   

 ก่อฐานะ BUA4102 การวิจัยทางธุรกิจ                   

HCM3103 การออกแบบและการจัดการ

ชยนนท์ HCM2204 การจัดการการเปล่ียนแปลง

ภาคสุวรรณ MPS5304 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

วรสีหะ BUA1105 กฎหมายทางธุรกิจ

PPS2108 เศรษฐศาสตร์การเมือง

MPS3505 การเมืองการปกครองไทย

BUA4201  การจัดการเชิงกลยุทธ์ส์ 

แสงออ่น BEC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

อนันต์มานะ QMT2205 การจัดการธุรกิจบริการ

นิลอรุณ HCM2402 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ

ภวิศพิริยะกฤติ

ACC1101 การบัญชี 1

มีประชา MIS3101  ระบบฐานและเหมืองข้อมูลเพ่ือ

พิริยวรรธนะ ITM2201 การตลาดค้าปลีกและบริการ 

สิริกมลศิลป์ POS2205 ระบบพรรคการเมือง

ชมโฉม ITM2301  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

จันทร์ทวีกูล ACC1101 การบัญชี 1

ธีรสถิตย์ธรรม BEC2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1

ก าแหงหาญ

ศิรภัทร์ธาดา

ทัพซ้าย
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http://www.elsci.ssru.ac.th/sunthan_ch#
http://www.elsci.ssru.ac.th/sirot_bh#
http://www.elsci.ssru.ac.th/yananda_si#
http://www.elsci.ssru.ac.th/ekgnarong_vo#
http://www.elsci.ssru.ac.th/pluemjai_pl#
http://www.elsci.ssru.ac.th/tanapol_ko#
http://www.elsci.ssru.ac.th/chatkaew_ha#
http://www.elsci.ssru.ac.th/boonthai_ka#
http://www.elsci.ssru.ac.th/john_fo#
http://www.elsci.ssru.ac.th/oraphan_de/#
http://www.elsci.ssru.ac.th/oraphan_de/#
http://www.elsci.ssru.ac.th/nathakorn_ku/#
http://www.elsci.ssru.ac.th/vimonsri_sa/#
http://www.elsci.ssru.ac.th/vimonsri_sa/#
http://www.elsci.ssru.ac.th/suebsawad_vu/
http://www.elsci.ssru.ac.th/boriboon_ch/#


เป้าหมาย

จ านวนอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซต์

ของการจัดการ

เรียนการสอน (1)

จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด (นับ

เฉพาะท่ีปฏิบัติงาน

จริง) (2)

คดิเป็นร้อยละ (3)

 =(1)/(2)*100
คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมายหน่วยงาน

44 ดร. สุริยะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/suriya_pr/

45 นายพาโชค วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/pachoke_le/

46 นายพีรศักด์ิ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/peerasak_ch

47 นางสาวสุวิตา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/suwita_pr

48 ดร.พิเชษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/piched_gi/

49 ดร.ณัทกิจพัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/nutkitphut_ho/

50 ดร.สุรเชษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/surachet_su/

51 ดร.ตระการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/trakarn_pu

52 ดร.กีรติวรรณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/keratiwan_ka

53 รศ.ดร.ชัยชนะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/chaichana_in

54 ผศ.ดร.ทวีป วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://www.elsci.ssru.ac.th/taweep/พรหมอยู่

ACC1101 การบัญชี 1

BEC2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1

PPS2108 เศรษฐศาสตร์การเมือง              

เลิศอัศวภัทร

ฉัตรศรี

พฤกษอาภรณ์

เกิดวิชัย

กัลยาณมิตร

POS2209  การบริหารการพัฒนา

HCM2402 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ

HCM3103 การออกแบบและการจัดการ

HCM2204 การจัดการการเปล่ียนแปลง

ประภายสาธก PPS2108 เศรษฐศาสตร์การเมือง              

MPS5304 กฎหมายรัฐธรรมนูญและหอมวิจิตรกุล

สุชัยยะ

พันธุมเลิศรุจี

PPS2108 เศรษฐศาสตร์การเมือง

MPS3505 การเมืองการปกครองไทย

องิคะวัต PPS1105  การเมืองการปกครองไทย

POS3214 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 70.00 5.00 2.00 2.00 9.00 5.00 2.00 2.00 9.00 100.00 5.00 บรรลุ

≥ 70.00

ตาราง 2 รายละเอียดผลการด าเนินงาน

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

5.00 2.00 2.00 9.00

√

√

√

จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีคะแนนระดับน้อย

สรุป

0

9

8) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
3.61 ดี

การบรรลุ

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ระดับหลักสูตร

จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีคะแนนระดับดี

คะแนน

0

เป้าหมาย

1) จ านวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในคะแนนไม่ต่ า

กว่าระดับ 3.01

2) จ านวนหลักสูตรท้ังหมด
คะแนนตัวช้ีวัด

8.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร

จัดกำรคุณภำพ

8.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร

จัดกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือธุรกิจ

8.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพ่ือกำรตลำด 3.45

3.49

ตัวช้ีวัด 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 30-ส.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 70.00

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด

ดี

จ านวน

คิดเป็นร้อยละ 

(3)=1/2*100

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

รวม

จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีคะแนนระดับดีมำก

หน่วยงาน

ระดับผลการ

ประเมิน

0

3.99

จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีคะแนนระดับปำนกลำง

ดี

ดี

FM-ME - 03 1



การบรรลุ

เป้าหมาย
เป้าหมาย

1) จ านวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในคะแนนไม่ต่ า

กว่าระดับ 3.01

2) จ านวนหลักสูตรท้ังหมด
คะแนนตัวช้ีวัด

คิดเป็นร้อยละ 

(3)=1/2*100
หน่วยงาน

√

√

√

√

√

√

5 2 2 9

หลักฐำน

3.58

3.96

รวม 3.61 ดี

8.8 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำ

นวัตกรรมกำรจัดกำร

3.57

ดี

ดี

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

2. รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

8.4 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์

8.7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตสำขำวิชำกำร

จัดกำรฟุตบอลมืออำชีพ

3.40

8.9 หลักสูตรรัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำ

กำรเมืองกำรปกครอง

8.6 หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ

กำรเมืองกำรปกครอง
3.49

3.54

8.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร

จัดกำรทุนมนุษย์และองค์กร

ดี

ดี

ดี

ดี
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เป้าหมาย

1) ผลรวมค่าความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม หรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา 

(นักศกึษาช้ันปีสุดท้าย)

2) จ านวนหลักสูตรท้ังหมด 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

(ท่ีมีนักศกึษาช้ันปีสุดท้าย)

3) คดิเป็นร้อยละ

=(1/2)

≥ 4.31 45.17 10 4.52

หลักฐาน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 4.31

หน่วยงาน

1. จ ำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปิดสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

2. รำยงำนผลกำรส ำรวจคะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

3. แผนกำรปรับปรุงตำมผลกำรส ำรวจคะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

ตัวช้ีวัด 1.5.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศกึษาท่ีมีต่อหลักสูตร

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

FM-ME - 03 1



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28-ก.ย.-61

เป้าหมาย

1) จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการท่ีได้รับการเพ่ิมพูน

ศักยภาพฯ

2) จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการท่ีปฏิบัติงานจริง

3) คดิเป็นร้อยละ 4) คะแนนตัวช้ีวัด 5) การบรรลุเป้าหมาย

≥ 85.00 49 54 90.74 5.0000 บรรลุ

หลักฐาน

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ย

หน่วยงาน

1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 

2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

3. รายงานสรุปผลการเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์

1 ผศ.ดร. ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 5-ต.ค.-60 7 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

 20-25  ต.ค. 60 กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

3 ดร. ศุภรา เจริญภูมิ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

4 นางสาว ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

5 นางสาว วิไลลักษณ์ มีประชา วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

6 นางสาว พนิดา นิลอรุณ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

7 ดร. จิราภรณ์ บุญย่ิง วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ICCTA ๒๐๑๘ : ๒๐th 

International Conference on Computer 

Technologies and Applications

 25-26 ม.ค. 61 ฝร่ังเศส

2 ผศ.ดร. สุดาภรณ์ อรุณดี

8 นาย สถาปัตย์ กิลาโส

สังกัด

ตัวช้ีวัด 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

เป้าหมาย : ≥ 85.00

ช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา คามสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการ

พัฒนา

จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

หน่วยงานท่ีจัด

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

ล าดับท่ี

30-พ.ค.-61
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สังกัดช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา คามสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการ

พัฒนา

จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานท่ีจัด

ล าดับท่ี

9 นางสาว พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

10 ผศ.ดร. วิจิตรา ศรีสอน วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

11 นางสาว คัทลียา จันดา วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

12 นางสาว ภัสรา สิริกมลศิลป์ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

13 นาย นิยม สุวรรณเดช วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

14 นาย หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

15 ผศ. เอกณรงค์ วรสีหะ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอติาลี

 21-22 ธ.ค. 60 ประเทศอติาลี

17 ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

18 นางสาว วรันลักษณ์ ภักด์ิใจดี วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

16 นาย ธวัช พุ่มดารา

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน
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สังกัดช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา คามสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการ

พัฒนา

จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานท่ีจัด

ล าดับท่ี

19 นางสาว นฤมล ชมโฉม วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

20 นาย เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ๒๐๑๗



21-23 ธ.ค. 60

-

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม
ความรู้ และดิจิทัล คร้ังท่ี ๓



14-15 ธ.ค. 60

-

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอติาลี

 21-22 ธ.ค. 60 ประเทศอติาลี

23 นาง กัญญานันทน์ อนันต์มานะ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

24 พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน ชยนนท์ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

25 ดร. บุญไทย แก้วขันตี วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

26 ดร. ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

22 พันเอก ดร. วัลลภ พิริยวรรธนะ

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

21 นาย อนุรัตน์ ก าแหงหาญ

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน
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สังกัดช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา คามสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการ

พัฒนา

จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานท่ีจัด

ล าดับท่ี

27 ดร. ธนพล ก่อฐานะ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

28 นางสาว อรพรรณ เดชา วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

29 นาย ณธกร คุ้มเพชร วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

30 ดร. สืบสวัสด์ิ วุฒิวรดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

31 นาย บริบูรณ์ ฉลอง วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

32 ดร. สุริยะ ประภายสาธก วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

33 นาย พาโชค เลิศอัศวภัทร วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

34 นาย พีรศักด์ิ ฉัตรศรี วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

35 นางสาว สุวิตา พฤกษอาภรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

36 ดร. พิเชษฐ์ เกิดวิชัย วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

37 ดร. ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

38 ดร. ปล้ืมใจ สินอากร วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน
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สังกัดช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา คามสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการ

พัฒนา

จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานท่ีจัด

ล าดับท่ี

39 ดร. ตระการ พันธุมเลิศรุจี วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

40 นาย เฉลิมพล ทัพซ้าย วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

 6-ต.ค.-60 8 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

41 ดร. บารมีบุญ  แวงจันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

 20-25  ต.ค. 60 กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

42 นาย วีระพล วงษ์ประเสริฐ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

 20-25  ต.ค. 61 กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

43 นาย จอห์น สเตร์ล่ิง ฟอร์สเซ่น สมิธ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอติาลี

 21-22 ธ.ค. 60 ประเทศอติาลี

44 นางสาว ศิริญญา ศิริญานันท์ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอติาลี

 21-22 ธ.ค. 61 ประเทศอติาลี

45 ผศ. ปรเมษฐ ์  แสงออ่น วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา

เบน ประเทศฮังการี

 24-30 มี.ค. 61 ประเทศฮังการี 

46 ผศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา

เบน ประเทศฮังการี

 24-30 มี.ค. 62 ประเทศฮังการี 

47 นางสาว สุพัตรา ปราณี วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา

เบน ประเทศฮังการี

 24-30 มี.ค. 63 ประเทศฮังการี 

48 นาย หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา

เบน ประเทศฮังการี

 24-30 มี.ค. 64 ประเทศฮังการี 

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการน าเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย

ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

น าความรู้จาการท าเว็ปไซต์ไปเป็นส่ือการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมาย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 25.00 0 27 28 55 0 3 6 9 0 1 1 2 0 0 0 0 11 54 20.37 3.0000 

หลักฐาน

28-ก.ย.-61

ศ.
จ านวน อ.ท่ีมตี าแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ.

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อ. ผศ.

1. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ค าส่ังอนุมัติเก่ียวกับต าแหน่งทางวิชาการท่ีลงนามโดยผู้มีอ านาจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัด 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย : ≥ 25.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด

คดิเป็นร้อยละ

รศ.
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
≥ 33.00 0 27 28 54 51.85 5.0000 

≥ 33.00

ข้าราชการ พนง.ช่ัวคราว พนง.ประจ า รวม ข้าราชการ พนง.ช่ัวคราว พนง.ประจ า รวม ข้าราชการ พนง.ช่ัวคราว พนง.ประจ า รวม

8. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ -              -              -              -              -              23            4              27            -              19             9              28            54            -              54            

รวมท้ังหมด

หลักฐาน 1. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (นับรวมอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี ก .พ. รับรอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 3. เอกสารแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าของอาจารย์ประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

สังกัด

รวม

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รวมท้ังหมด
ปริญญาโท

ตัวช้ีวัด 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย : ≥ 33.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

28-ก.ย.-61

คดิเป็น

ร้อยละ อ.

ปริญญาตรี

จ านวน

อาจารย์

อ.ฏิบัติงาน

จริง

วุฒิการศึกษา

ลาศึกษา
ปริญญาเอก

คะแนน

ตัวช้ีวัด

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

24-ม.ค.-61

ล ำดับ หน่วยงาน รายละเอียดค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล ช่ือต าแหน่งในสายงาน ประเภท รหัสประเภทบุคลากรย่อย วันเดือนปีท่ีเข้าท างาน วุฒิ ช่ือหลักสูตรท่ีจบการศึกษาสูงสุด ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษาสูงสุด

1 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ. ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) สำยวิชำกำร 16/06/2554 ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต  กำรจัดกำรคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

2 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ.ดร. ญำณัญฎำ ศิรภัทร์ธำดำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) สำยวิชำกำร 16/06/2554 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

3 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ.ดร. สุดำภรณ์ อรุณดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) สำยวิชำกำร 01/03/2554 ปริญญำเอก M.Ed.  Public Administration มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์

4 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ.ดร. ศุภรำ เจริญภูมิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) สำยวิชำกำร 03/10/2554 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

5 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ.ดร. ชุติกำญจน์ ศรีวิบูลย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) สำยวิชำกำร 02/01/2556 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

6 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) สำยวิชำกำร 17/10/2559 ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  กำรตลำด สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

7 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. วิไลลักษณ์ มีประชำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/04/2553 ปริญญำเอก วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  ธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

9 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. จิรำภรณ์ บุญย่ิง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 10/06/2554 ปริญญำเอก Doctor of Philosophy in Management  Management International Academy of Management and Economics (I/AME)

10 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย สถำปัตย์ กิลำโส อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 16/06/2554 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

11 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 16/06/2554 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  เทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

13 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว คัทลียำ จันดำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 16/08/2555 ปริญญำโท ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต  เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

14 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว ภัสรำ สิริกมลศิลป์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/11/2558 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

16 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว สุพัตรำ ปรำณี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/09/2555 ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต  กำรจัดกำรคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

17 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. ปล้ืมใจ สินอำกร อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/10/2555 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

21 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย เฉลิมพล ทัพซ้ำย อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/10/2556 ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิต  สถิติประยุกต์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

22 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย ธวัช พุ่มดำรำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/10/2556 ปริญญำโท รัฐประศำสนศำตรมหำบัณฑิต  นโยบำยสำธำรณะ มหำวิทยำลัยนเรศวร

23 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว ศิริญญำ ศิริญำนันท์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/03/2558 ปริญญำโท รัฐประศำสนศำตรมหำบัณฑิต  รัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

25 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว วรันลักษณ์ ภักด์ิใจดี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/03/2558 ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต  กำรจัดกำรคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

26 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว นฤมล ชมโฉม อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/03/2558 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  กำรตลำด มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

27 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย วีระพล วงษ์ประเสริฐ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/06/2558 ปริญญำโท เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต  เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

28 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย เปรมกมล จันทร์กวีกูล อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/04/2558 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  กำรบริหำรเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

29 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. ตระกำร พันธุมเลิศรุจี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/08/2557 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

30 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย อนุรัตน์ ก ำแหงหำญ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/11/2558 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  เทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

31 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร พันเอก ดร. วัลลภ พิริยวรรธนะ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/11/2558 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  กำรเมือง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

32 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ. ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/12/2558 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

33 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำง กัญญำนันทน์ อนันต์มำนะ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 16/12/2558 ปริญญำโทต่ำงประเทศ Master Universitario  Business Administration / Marketing Universita Commerciale Luigi Bocconi

34 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร รศ. ศิโรตม์ ภำคสุวรรณ รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 15/07/2559 ปริญญำโท รัฐศำสตรมหำบัณฑิต  Political Science มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

35 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร พล.ต.ท.ดร. สัณฐำน ชยนนท์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 15/07/2559 ปริญญำเอก รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต  กำรเมือง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

36 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. บุญไทย แก้วขันตี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 17/10/2559 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

37 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. ฉัตรแก้ว ฮำตระวัง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 17/10/2559 ปริญญำเอก Doctor Of Philosophy  Innovative Management มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

38 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. ธนพล ก่อฐำนะ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 17/10/2559 ปริญญำเอก Doctor Of Philosophy  Innovative Management มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

39 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร Mr. John Sterling Forssen Smith อำจำรย์ชำวต่ำงชำติ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 17/10/2559 ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  Southeast Asian Studies จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

40 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว อรพรรณ เดชำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/11/2559 ปริญญำโทต่ำงประเทศ Master of Science Management  Technology Management Brunel University

41 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย ณธกร คุ้มเพชร อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/11/2559 ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต  กำรจัดกำรคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

42 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ.ดร. วิมลศรี แสนสุข ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/10/2559 ปริญญำเอกต่ำงประเทศ Doctor in Business Management  Business The Philippine Women's University

43 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. สืบสวัสด์ิ วุฒิวรดิษฐ์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 05/01/2560 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  กำรเมือง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

44 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย บริบูรณ์ ฉลอง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 05/01/2560 ปริญญำโท รัฐศำสตรมหำบัณฑิต  รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

45 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. สุริยะ ประภำยสำธก อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 05/01/2560 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  กำรเมือง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

46 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/05/2560 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  กำรเมือง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

47 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย พำโชค เลิศอัศวภัทร อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 16/06/2560 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

48 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย พีรศักด์ิ ฉัตรศรี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/06/2560 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

49 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว สุวิตำ พฤกษอำภรณ์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/08/2560 ปริญญำโท กำรจัดกำรมหำบัณฑิต  

50 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. พิเชษฐ์ เกิดวิชัย อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/09/2560 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

51 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/09/2560 ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

52 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/09/2560 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  นวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

53 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. กีรติวรรณ กัลยำณมิตร อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/01/2561 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  กำรเมือง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

54 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร รศ.ดร. ชัยชนะ อิงคะวัต รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/12/2560 ปริญญำเอกต่ำงประเทศ รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต  Political Science Florida International University,  U.S.A.

55 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ผศ.ดร. ทวีป พรหมอยู่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 07/01/2534 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

49 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำย พีรศักด์ิ ฉัตรศรี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/06/2560 ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
50 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร นำงสำว สุวิตำ พฤกษอำภรณ์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/08/2560 ปริญญำโท กำรจัดกำรมหำบัณฑิต  

51 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. พิเชษฐ์ เกิดวิชัย อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/09/2560 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
52 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/09/2560 ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
53 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/09/2560 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  นวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
54 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ดร. กีรติวรรณ กัลยำณมิตร อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 02/01/2561 ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  กำรเมือง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
55 วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร รศ.ดร. ชัยชนะ อิงคะวัต รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) สำยวิชำกำร 01/12/2560 ปริญญำเอกต่ำงประเทศ รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต  Political Science Florida International University,  U.S.A.

ตัวช้ีวัด 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

มหำวิทยำลัยมหิดล

มหำวิทยำลัยมหิดล

มหำวิทยำลัยมหิดล



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28-ก.ย.-61

เป้าหมาย

1) พัฒนาตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน

2) จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ี

ปฏิบัติงานจริง

3) คดิเป็นร้อยละ 4) คะแนนตัวช้ีวัด 5) การบรรลุเป้าหมาย

≥ 95.00 24 25 96.00 5.0000 

ตัวช้ีวัด 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

เป้าหมาย : ≥ 95.00

หน่วยงาน

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

FM-ME - 03 1



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28-ก.ย.-61

สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

อบรมการใช้งานระบบติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

 11-ต.ค.-60 3 กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√ 6-ต.ค.-60 8 ช่ัวโมง วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√ 6-ต.ค.-60 8 ช่ัวโมง วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√ 6-ต.ค.-60 8 ช่ัวโมง วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√ 6-ต.ค.-60 8 ช่ัวโมง วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

2.นายลิขิต  เกิดมงคล

3.นางสาวเย็นจิต  คงปาน

4.นางสาวรุจิรา  เนียมหอม

5.นายสุภกร  ตันวราวุฒิชัย สามารถเตรียมเอกสารใช้ในการตรวจประกันได้อย่างถูกต้อง

จะน าส่ิงท่ีได้ไปทัศนศึกษาในคร้ังน้ีไปปรับปรุง ในด้านการท างาน เช่น การ

วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ, การเช่ือฟังผู้บริหารและการท างานเป็น

ทีมเวิร์ค เป็นต้น
1.ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่น                            2.ได้ทราบถึง

กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ        3.ความตรงต่อเวลา

สามารถน าเอารูปแบบการด าเนินชีวิตของสังคมญ่ีปุ่นมาประยุกต์ใช้กับการ

ด ารงชีวิตประจ าวันของตนเองได้ประกอบน าแนวคิดและวิธีการท างานของ

สังคมญ่ีปุ่นมาใช้งานใน Routine ต่างๆ อาทิรูปแบบการท างานท่ีเป็นระเบียบ

ตัวช้ีวัด 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

เป้าหมาย : ≥ 95.00

ช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา ความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการพัฒนา จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานท่ีจัด

6.นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร

7.นายชนะอัญญ์  อุไรรัตน์

สังกัด

1.นางสาววาสนา อน้ป้อม น าความรู้จาการอบรมใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็วเข้าใจระบบการ

ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สามารถช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนในการลงเว็บไซต์

ได้น าเอาส่ิงท่ีได้พบเจอ ประสบการณ์ต่างๆ จากการไปทัศนศึกษาคร้ังน้ีมา

เรียนรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ท า

ให้การปฏิบัติงานดีข้ึน
ช่วยสนับสนุน อาจารย์ประจ าหลักสูตรในการจัดท าเว็บไซต์

น าประสบการณ์ และความรู้มาดัดแปลงในชีวิตการท างาน

1.ช่วยดูแลเว็บไซต์อาจารย์                                                           2.

สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

ได้น าความรู้จากกระบวนการท างาน การวางแผน และการจัดการ มาใช้

ประโยชน์กับงานท่ีท าอยู่ให้เป็นระบบมากข้ึน
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ช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา ความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการพัฒนา จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานท่ีจัดสังกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

20.นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล

น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนเองในเร่ืองของ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา

 และทัศนคติในการใช้ชีวิตในการท างานเพ่ือมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

และน าความรู้ประเด็นส าคัญท่ีได้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด19.นางพรรณนลิน  สัชฌุกร สามารถน าส่ิงท่ีพบเห็นในสังคมของญ่ีปุ่นมาปรับใช้ในการปฏิบัติได้เป็นอย่าง

ดี เช่นความมีระเบียบวินัยในทุกๆ เร่ือง การท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ซ่ึงจะท าให้

16.นางสาวรุจเรศ  พินธุวัฒน์ ศึกษาระบบงาน น ามาปฏิบัติ สรุปผลการปฏิบัติ หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 

หรือพัฒนาให้ดีข้ึน

21.นางสาวรัชนีวรรณ  สุจริต ประชากรชาวญ่ีปุ่นทุกคนมีความสามัคคี ตรงต่อเวลา จึงท าให้ประสบ

ความส าเร็จในทุกๆ เร่ือง และประเทศก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

น าองค์ความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ความตรงต่อเวลา และขาด

ไม่ได้คือ ความสามัคคี มีระเบียบวินัย น าพามาใช้ในองค์การให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

17.นายจเร  นาคทองอนิทร์ น าความรู้ท่ีได้มาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นเร่ืองการจัดระบบงานของ

ตนเองให้เกิดระบบและเป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน

18.นายนายวรเมธี  บุญยก

1.ความตรงต่อเวลา ชาวญ่ีปุ่นถือและให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเวลาเป็น

ส่ิงส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ                                                 2.

ความส่ือสัตย์ การแสดออกด้านความซ่ือสัตย์ เช่น การจ่ายเงินในร้านค้า มี
การบริการด้วยใจ Service Mind ความละเอยีดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

และความส่ือสัตย์

ความรู้ท่ีได้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความซ่ือสัตย์ในหน้าท่ีและการบริการด้วยใจ (Sevice Mind) เพ่ือให้

ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
น าแนวทางปฏิบัติของคนญ่ีปุ่นมาปรับใช้ในการบริการนักศึกษาหรือผู้ติดต่อ

ข้อมูลต่างๆ โดยบริการด้วยใจ ให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจ และการยึด

หลักการตรงต่อเวลามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเวลาและ
น าองค์ความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการตรงต่อ

เวลา การมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง และท่ีขาดไม่ได้คือความ

สามัคคีท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพ่ือพัฒนาอค์กรและบริหารส่วนองค์กรให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

15.นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์ ได้น าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในเร่ืองการปรับปรุงเวลาในการตรง

เวลา มีการวางแผนในการท างาน มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบใน

หน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีท าองค์กรพัฒนาและขับเคล่ือนไปได้

อย่างมีคุณภาพ

1.ท าให้ประหยัดท้ังเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง2.การรักษาระเบียบ

วินัยในตนเองและการท างานให้ดีข้ึนต่อๆ ไป

จากการเดินทางไปทัศนศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นในคร้ังน้ีท าให้ได้เรียนรู้หลาย

อย่างและจากการสังเกตวิถีชีวิตชาวญ่ีปุ่นท่ัวๆไป ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการท างานให้มีประสิทธิภาพข้ึนได้ เช่น 

12.นางสาวกนกศรี  อู่ไทย

13.นายตรีวนัส  ก้อนทองค า

14.นางสาวจุไรรัตน์  อนุพันธ์

8.ว่าท่ี ร.ต. หญิง บุญญาดา พาหาสิงห์

9.นางพัทธนันท์  โรจน์รุ่งวัฒน์

10.นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ

11.นางสาววรีญา  คลังแสง
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ช่ือ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ โครงการ/กิจกรรมท่ีเข้ารับการพัฒนา ความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

การน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์วันท่ีเข้ารับการพัฒนา จ านวนช่ัวโมงท่ี

ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานท่ีจัดสังกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√ 19-24 พ.ย.60 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

โครงการศึกษาดูงานกลับมหาวิทยาลัย

รามค าแหง

√ 28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัย

รามค าแหง

25.นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

23.นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน น าองค์ความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ความตรงต่อเวลา และขาด

ไม่ได้คือ ความสามัคคี มีระเบียบวินัย น าพามาใช้ในองค์การให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

N/A

24.นางสาวนันทิกา อนุโต น าองค์ความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ความตรงต่อเวลา และขาด

ไม่ได้คือ ความสามัคคี มีระเบียบวินัย น าพามาใช้ในองค์การให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

22.นายจารึก  รูปบุญ สามารถน าเอาการใช้ชีวิตของชาวญ่ีปุ่นมาประยุกต์ใช้เร่ืองการเป็นระเบียบ 

ความรับผิดชอบ การด าเนินชีวิตในการท างาน
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28-ก.ย.-61

เป้าหมาย

1) จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติ

ตามจริยธรรมของ

มหาวิทยาลัย

2) จ านวนบุคลากรท้ังหมด 3) คดิเป็นร้อยละ 4) คะแนนตัวช้ีวัด 5) การบรรลุเป้าหมาย

≥ 80.00 79 79 100 5.0000 

ตัวช้ีวัด 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติตามจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ≥ 80.00

หน่วยงาน

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

วิชาการ
รวม สายวิชาการ

สายสนับสนุน

วิชาการ
รวม สายวิชาการ

สายสนับสนุน

วิชาการ
รวม

≥ 25.00 11 2 52 39 25 64 44.00 3.13 20.63 3.252 ไม่บรรลุ9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ≥ 25.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

30-พ.ค.-61

จ านวนบุคลากรท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ (1) จ านวนบุคลากรท่ีสอบท่ีเข้าสอบท้ังหมด (1) คดิเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100
คะแนนท่ี

ได้

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

ระบบการ

จัดการ

บรรยากาศ

และ

สภาพแวดล้อม

กระบวนการ

สร้างสุขใน

องค์กร

สุขภาพกาย

และสุขภาพใจ

ผลลัพธ์ของ

องค์กร

 ≥  77.00 92.02 95.45 96.31 95.66 95.83 95.84 5 บรรลุ

หลักฐาน

คะแนนตัวช้ีวัด
การบรรลุ

เป้าหมาย

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ/โครงการท่ีได้ส่งเสริมและส่งผลต่อสุขภาวะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. รายงานผลการส ารวจสุขภาวะระดับองค์กรด้วย Happy Workplace Index

3. แผนการปรับปรุงตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.7.1 ร้อยละเฉล่ียของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

เป้าหมาย : ≥  77.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

ร้อยละของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ  ร้อยละเฉล่ียของ

ความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่

องค์กรสุขภาวะ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30/5/2561

ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 ด้านท่ี 4 ด้านท่ี 5 ด้านท่ี 6 ด้านท่ี 7 ด้านท่ี 8 ด้านท่ี 9 ด้านท่ี 10

 ≥  4.51 4.94 4.94 4.94 4.94 4.92 4.94 4.91 4.92 4.94 4.92 4.93 5 บรรลุ

หลักฐาน

ตัวช้ีวัด 1.8.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน เป้าหมาย

1. รายงานส ารวจความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. แผนการปรับปรุงตามผลส ารวจความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย : ≥  4.51

ระดับความเช่ือมันรายด้าน
ระดับ

ความเช่ือ

ม่ัของ

บุคลากร

คะแนน

ตัวช้ีวัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

เป้าหมาย

1) จ านวนประเด็นความ

เส่ียงท่ีได้รับการควบคุม

และลดระดับความเส่ียง

2) จ านวนประเด็นความ

เส่ียงท้ังหมด

3) คดิเป็นร้อยละ 4) คะแนนตัวช้ีวัด 5) การบรรลุเป้าหมาย

100.00 5 5 100 1 บรรลุ

หลักฐาน

ตัวช้ีวัด 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเส่ียงท่ีได้รับการควบคุมและลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความเส่ียงท้ังหมดท่ีก าหนดข้ึนต่อปี

เป้าหมาย : 100.00

หน่วยงาน

1. แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. เอกสารหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

นักศึกษา บุคลากร รวม

 ≥  4.40 4.60 4.21 4.44 4.44 5 บรรลุ

หลักฐาน

ระดับความพึงพอใจ

30-พ.ค.-61

คะแนนตัวช้ีวัด  การบรรลุ

เป้าหมาย

1.  รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.  แผนการปรับปรุงตามผลส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย :  ≥  4.40

หน่วยงาน เป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

ด้านการบริการ

วิชาการ
ด้านวิจัย รวม

        25,000 36,674,145 5,585,500 16,751,124 54 956,418 5 

25,000      

หลักฐาน

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 

รวม

คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมายเฉล่ีย/คน

ตัวช้ีวัด 1.10.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า

เป้าหมาย : 25,000.00

หน่วยงาน

งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ (1)
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปกิบัติ

งานจริง (2)

เฉล่ียต่อคน (3) =

(1)/(2)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยก 

ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



ตัวช้ีวัด 2.1.1

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ 12 เดือน

จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ าท้ังหมด

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม

 ≥ 30.00 5 58 2 1 7 70 1.00 23.20 1.20 0.80 7.00 33.20 54 61.48 5.0000

หลักฐาน 1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมอำจำรย์ประจ ำท่ีลำศึกษำต่อ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

2. จ ำนวนและรำยช่ือบทควำมวิจัยในระดับชำติท้ังหมดของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

3. จ ำนวนและรำยช่ือบทควำมวิจัยในระดับนำนำชำติท้ังหมดของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

4. จ ำนวนและรำยช่ือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชำติท้ังหมดของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

5. จ ำนวนและรำยช่ือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับนำนำชำติท้ังหมดของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป้าหมาย :  ≥ 30.00

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ คดิเป็นร้อยละ การบรรลุเป้าหมายคะแนนตัวช้ีวัดหน่วยงาน เป้าหมาย

P
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ตัวช้ีวัด 2.1.1
ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ 12 เดือน

วิจัย สร้างสรรค์
ผลงานทาง

วิชาการ

หน่วยงาน

หรือองค์กร

ระดับชาติ

ว่าจ้างให้

ด าเนินการ

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

1 THE STUDY ON MEDIA 

EXPOSURE BEHAVIOR IN 

POLITICAL ISSUES OF 

UNIVERSITY STUDENTS

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International 

Business Economic Tourism 

Sciences Technology Humanities 

Social Sciences and Education 

Research Conference, Berlin, 

Germany

23-25 

ตุลาคม 

2560

อาจารย์วีระพล  วงษ์

ประเสริฐ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2 THE STUDY OF THE 

PARTICIPATION OF THE 

PRESIDENT OF STUDENT 

COUNCIL ELECTION, 

UNDERGRADUATE PROGRAM, 

SUAN SUNANDHA RAJABHAT 

UNIVERSITY

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International 

Business Economic Tourism 

Sciences Technology Humanities 

Social Sciences and Education 

Research Conference, Berlin, 

Germany

23-25 

ตุลาคม 

2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุดาภรณ์  อรุณดี

อาจารย์บารมีบุญ  แสง

จันทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3 ROLE OF PROVINCIAL 

GOVERNOR IN CONTROL OF 

LOCAL ADMINISTRATION 

ORGANIZATIONS: CASE STUDY 

NONGBUALAMPHU PROVINCE

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International 

Business Economic Tourism 

Sciences Technology Humanities 

Social Sciences and Education 

Research Conference, Berlin, 

Germany

23-25 

ตุลาคม 

2560

อาจารย์บารมีบุญ  แสง

จันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุดาภรณ์  อรุณดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4 Product Development Strategy 

of Mangosteen Products for 

Agriculturists in Eastern 

Region, Thailand 

P P 1.00 วารสาร International Journal of 

Control Theory and Applications, 

Volume 10, Number 3, 2017 หน้า 

305-310

2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

วัน/เดือน/ปี

ท่ีตีพิมพ์

ช่ือ-สุกล 

เจ้าของผลงาน
สังกัดล าดับ

ช่ืองานวิจัย/

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่

ประเภทช้ินงาน
Journal

ระดับการตีพิมพ์

Proceeding 

ระดับการน าเสนอ

ค่าน้ าหนักงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ์/

แหล่งท่ีเผยแพร่/หน่วยงานประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ/หน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ
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5 Sexual Harassment in 

Transmen: A Case Study at 

Khaosan Road, Thailand

P P 1.00 วารสาร International Journal of 

Control Theory and Applications, 

Volume 10, Number 3, 2017 หน้า 

299-304

2560 อาจารย์ชลภัสสรณ์  

สิทธิวรงค์ชัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6 How Marketing Factors Affect 

the Decision of Foreign Patients 

in Selecting Private Hospitals in 

Bangkok, Thailand

P P 1.00 วารสาร International Journal of 

Control Theory and Applications, 

Volume 10, Number 3, 2017 หน้า 

289-297

2560 อาจารย์กัญญานันทน์  

อนันต์มานะ

อาจารย์พนิดา นิลอรุณ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7 Team Characteristics Affecting 

to Team Performance

P P 1.00 วารสาร International Journal of 

Control Theory and Applications, 

Volume 10, Number 3, 2017 หน้า 

283-288

2560 อาจารย์พนิดา นิลอรุณ

อาจารย์กัญญานันทน์  

อนันต์มานะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8 Innovativeness As A Priority Of 

Thailand Education System 

Modernization

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academic Conference on 

Educational & Social Innovations 

(AC-ESI-2017) ,Prague, Czech 

Republic

21-24 

ธันวาคม 

2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9 Understanding the Leadership 

Roles of

Metropolitan Police 

Gommissioner during

2OO5 -2012tn Bangkolq 

Thailand

P P 1.00 วารสาร International Journal of 

Control  Theory and applications  

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 หน้าท่ี 317-323

2560  พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10 The Role of Thailand Following 

the Dispute between Thailand 

and Cambodia over the 

Ownership of Preah Viher 

Temple 

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11 Development of Working 

Operation to Improve the 

Quality of the Basic Education

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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12 Happiness of University 

Academic Support Staff in 

Workplace 

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

อาจารย์กัญญานันทน์  

อนันต์มานะ

อาจารย์พนิดา นิลอรุณ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

13 Lingerie Purchasing Behavior of 

Thai Women 

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

อาจารย์กัญญานันทน์  

อนันต์มานะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

14 Quality of Life in Woking and 

Attachment of Lecturers under 

University Affiliation

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

อาจารย์ชลภัสสรณ์  

สิทธิวรงค์ชัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

15 Guidelines for Enhancing 

Paticipation in Community 

Development on the Sufficient 

Economy Philosophy of Klong 

Yong Municipality, 

Phuttamonthon District, Nakhon 

Pathom Province

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

อาจารย์ธวัช พุ่มดารา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

16 Guidelines for Increasing 

Particcipation in Community 

Development in Accordance 

with the  Philosophy of Samsen 

Resident's who Voted 2016 

Referendum

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

อาจารย์บารมีบุญ  แสง

จันทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

17 Factors that Affect Purchasing 

Behavior Rental Store on the 

Department Stores in Bangkok

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

อาจารย์จิราภรณ์ บุญย่ิง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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18 Information Exposure, Factors 

Contributing to selection of 

Restaurant Services

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกณรงค์ วรสีหะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

19 Marketing Strategy of 

Community Enterprise Product, 

Nakhon Cowboy, Bangkok Noi

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา ศรีสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

20 A Study of Popular Political 

Participation in Klongyong 

Subdistrict, Budhamondhol 

District, Nakornpatom Province, 

Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference and 

Global Forum on Multidiscriplinary

 Research for Sustainability ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 

พฤศจิกายน

 2560

พันเอก ดร.วัลลภ พิริย

วรรธนะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

21 การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้

โฆษณาเชิญชวนการท่องเท่ียวท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

P P 0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2560 "การ

วิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน" 

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ 

กรุงเทพมหานคร

24 

พฤศจิกายน

 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกณรงค์ วรสีหะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

22 การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน

ของประชาชน

ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

P P 0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2560 "การ

วิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน"

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ 

กรุงเทพมหานคร

24 

พฤศจิกายน

 2560

อาจารย์วรันลักษณ์ 

ภักด์ิใจดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

23 การตลาดท่องเท่ียวของตลาดน้ า

ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

P P 0.60 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีท่ี 8 

ฉบับท่ี 2 คร้ังท่ี 2 หน้า 73-85

กรกฎาคม-

ธันวาคม 

2560

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ 

บุญย่ิง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

24 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือซ้ า

ของผู้บริโภคต่อธุรกิจร้านค้าปลีก

ด้ังเดิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง

อันดามัน

P P 0.80 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหา

นคร ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 หน้า 41-58

กรกฎาคม-

ธันวาคม 

2560

อาจารย์ ดร.ศุภรา 

เจริญภูมิ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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25 Rivalry abd Cooparation 

Military Rule on the  Thai-

Burmese Border

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

The 142nd The IIER International 

Conference ณ เมืองฟลอเรนซ์ 

ประเทศอิตาลี

21-22 

ธันวาคม 

2560

อาจารย์ศิริญญา  ศิ

ริญานันท์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

26 A Study of Popular Political 

Participation in Ngoaw Sub-

Districr Ranong Province, 

Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

The 142nd The IIER International 

Conference ณ เมืองฟลอเรนซ์ 

ประเทศอิตาลี

21-22 

ธันวาคม 

2560

อาจารย์วัลลภ  พิริยวรรธนะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

27 Political Dynamics of Chiang 

Tung: The Mangrai 

Dynasty,1750-1855

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

The 142nd The IIER International 

Conference ณ เมืองฟลอเรนซ์ 

ประเทศอิตาลี

21-22 

ธันวาคม 

2560

อาจารย์จอห์น สเตล่ิง ฟอร์สเซ่น สมิธวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

28 Guidelines for Enhancing 

Participation in Community 

Development on the Sufficient 

Economy Philosophy of 

Kamphaeng Phet Province

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

The 142nd The IIER International 

Conference ณ เมืองฟลอเรนซ์ 

ประเทศอิตาลี

21-22 

ธันวาคม 

2560

อาจารย์ธวัช  พุ่มดารา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

29 GUIDELINES FOR THE FOREIGN 

WORKERS SUPPORT IN THE 

ASEAN COMMUNITY OF 

THAILAND

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ISER 115th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ณ กรุงบูคาเรสต์ 

ประเทศโรมาเนีย

24-25 

มีนาคม 

2561

อาจารย์ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

30 Development of Media 

Learning on Breastfeeding

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Taipei 22nd International 

Conference on “ Business, 

Economics, Social Science & 

Humanities- BESSH-2018” ณ กรุง

ไทเป ประเทศไต้หวัน

5-6  

มีนาคม 

2561

อาจารย์ภัสรา  สิริกมล

ศิลป์

อาจารย์สถาปัตย์  กิลาโส

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

31 Application of The Sufficiency 

Economy Philosophy to 

Intergrated Instructional Model 

of In-Service Teachers of 

Schools under the Project 

Initiated by H.R.H Princess in 

Maha Chakri Sirindhorn, 

Nakhonnayol Educational 

Service Area Office

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ICCGAT 2018: 20th International 

Conference on Computer Graphics

 and Animation Techniques ณ 

เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

29-30 

มกราคม 

2561

อาจารย์คัทลียา จันดา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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32 The service quality assessment 

in fastfood restaurant, Dusit 

district, Bangkok

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิมลศรี แสนสุข

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

33 Work absenteeism of the 

operational personel in the 

textile business

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

34 Intellectual and Financial 

capital as factors  of corporate 

value relevance

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญย่ิงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

35 Understaning the election of 

members of the house of 

representative

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชย

นนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา ศรีสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

36 Elevate Quality Standard 

Improvement of Clay Brick bu 

Using Innovative Technology 

Based on Local Wisdom

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา ศรีสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.

ชัยชนะ อิงคะวัต

พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชย

นนท์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

37 Enchancing business success of 

Thai mobile service providers

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์

ธาดา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

38 Migrant labor training needs of 

food industy in Ranong province

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์พนิดา นิลอรุณ

อาจารย์ชลภัสสรณ์ 

สิทธิวรงค์ชัย

อาจารย์กัญญานันท์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

39 Relationships between human 

resource management policy 

and commitment organization 

of the automotive industy

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์สุวิตา  พฤกษอาภรณ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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40 Factors affecting participation 

and management of waste in 

the Khaerai Sub district 

,Samutsakorn Provice

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์นิยม  สุวรรณ

เดช

อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ 

รักบ ารุง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

41 Measurement Design 

Evaluation of SMES Business 

Performance in Bangkok

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์สุพัตรา  ปราณี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

42 The travelling route for 

gastronomic tourism via salt in 

western region of Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกณรงค์  วรสีหะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

43 The satisfaction with the 

service of homestay business 

in Ranong province

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์ ดร.บุญไทย 

แก้วขันตี

อาจารย์สุพัตรา  ปราณี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

44 The key success factors of 

entrepreneneurs in the 

healthcare business in Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์ ดร.ธนพล  ก่อฐานะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

45 Public Participation in 

implementing public Security 

Policy: A case study of border 

security policy in Sangkhlaburi 

District, Kanchanaburi Provice

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

46 Open innovation model in R&D 

collaboration between large 

firms and Small medium 

Enterprises (SMEs)

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

47 The Management Systems of 

Municipal Solid Waste in Case 

of Khong-Yong Sub-Districts, 

Nakhonpathom Province

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์วรันลักษณ์  ภักด์ิใจดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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48 Guidelines for community 

waste management in 

Pranakorn District, Bangkok

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์ ดร.สืบสวัสด์ิ  

วุฒิวรดิษฐ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

49 The Enhancement of the 

agriculture's export quality 

standard to china of tubtimjun 

roseapple in ratchaburi 

province of Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์ ดร.ศุภรา 

เจริญภูมิ

อาจารย์คัทลียา จันดา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

50 Factors Influencing Employees 

Turnover Intention in Bangkok

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

51 The relationship between the 

behavior on media expositive 

in political issues and the 

democratic politic attitude of 

university students

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์วีระพล  วงษ์ประเสริฐวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

52 A STUDY OF 

THAILABOR'SREQUIREMENTS 

FOR DEVELOPING ENGLISH 

COMMUNICATION SKILL IN 

RANONG PROVINCE

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์กัญญานันท์ 

อนันตมานะ

อาจารย์พนิดา นิลอรุณ

อาจารย์ชลภัสสรณ์ 

สิทธิวรงค์ชัย

อาจารย์สุวิตา  พฤกษ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

53 EXTERNAL KNOWLEDGE AND 

OPEN INNOVATIVE PRACTICES 

FOR NEW VENTURE STARTUPS

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

54 Searching Model on Learning 

document by Soundex and 

Semanatic Analysis

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

24-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์เฉลิมพล  ทัพซ้าย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

55 Promoting Tourism For Thai 

Tourist at Wat Thakien Floting 

Market, Nonthaburi Province

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

29-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์กัญญานันท์ อนันตมานะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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56 Information Technology Pattern 

for Traceability to Increase the 

Exporting Efficiency of 

Thailand's  Orchid

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

12th International Conference 

AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ประเทศฮังการี

29-30 

มีนาคม 

2561

อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถติย์ธรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

57 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

แบบจ าลองการเคล่ือนท่ีแบบ

ไฮบริดและแบบแมนฮัตทัน ใน

การประเมินสมรรถนะของ

เครือข่ายเฉพาะกิจเคล่ือนท่ี

P P 0.20 การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม

ความรู้และดิจิทัล คร้ังท่ี 3 ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14-15 

ธันวาคม 

2560

อาจารย์อนุรัตน์ ก าแหงหาญวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

58 The Effects of Perceived 

Threats on Trust in 

Government: A Case Study of 

Myanmar

Migrant Workers in Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

The 18th International Conference 

on Management, Business, Social

 and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขต

บริหารพิเศษฮ่องกง  แห่ง

13-15 มีนาคม 2561อาจารย์หทัยพันธน์ 

สุนทรพิพิธ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

59 โครงการการศึกษาเพ่ือจัดท า

ดัชนีช้ีวัดขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านสมุนไพรภายใต้แผน

แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา

สมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 

2560-2564

P 1.00 กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกกระทรวง

สาธารณสุข

22 สิงหาคม 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

60 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้

ในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาได้เอา

ตกามสมุนไพรแห่งชาติภายใต้

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ

พัฒนาสมุนไพรฉบับท่ี 1 พ.ศ. 

2560-2564

P 1.00 กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกกระทรวง

สาธารณสุข

22 สิงหาคม 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

61 SMALL AND MICRO 

COMMUNITY ENTERPRISE 

MARKETING STRATEGY, DUSIT 

DISTRICT, BANGKOK

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ICBTS 2018 : International 

Academic Multidisciplinary 

Research Conference ณ เมืองซูริค 

สมาพันธรัฐสวิส

20-22 

มิถุนายน 

2561

อาจารย์นฤมล ชมโฉม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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62 FACTORS AFFECTING PEOPLE’S 

READINESS FOR THE ELECTION 

OF THE HOUSE 

REPRESENTATIVES

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World International 

Conference on Science, Social 

Science and Economics (IC3SE), 

Nagoya, Japan

 8-9 

สิงหาคม 

2561

พลต ารวจโท ดร.สัณฐาน

 ชยนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา ศรีสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

63 THE ROLES OF LOCAL 

ADMINISTRATION IN THE 

PROMOTION OF EMPLOYMENT 

OF THE INFORMAL ELDERLY 

LABORERS, AMPHOE KHO 

WANG, YASOTHON PROVINCE

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World International 

Conference on Science, Social 

Science and Economics (IC3SE), 

Nagoya, Japan

 8-9 

สิงหาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา ศรีสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.

ชัยชนะ อิงคะวัติ

พลต ารวจโท ดร.สัณฐาน

 ชยนนท์

พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประ

ภายสาธก

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

64 SUSTAINABLE POPULISM AND 

DEMOCRACY IN THAILAND

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World International 

Conference on Science, Social 

Science and Economics (IC3SE), 

Nagoya, Japan

 8-9 

สิงหาคม 

2561

พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธกวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

65 STAKEHOLDER PARTICIPATION 

FOR SUSTAINABLE WASTE 

MANAGEMENT IN 

PHRANAKORN DISTRICT, 

BANGKOK

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World International 

Conference on Science, Social 

Science and Economics (IC3SE), 

Nagoya, Japan

 8-9 

สิงหาคม 

2561

อาจารย์ ดร.สืบสวัสด์ิ วุฒิวรดิษฐ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

66 DEVELOPMENT OF VILLAGE 

HEALTH VOLUNTEERS (VHV) 

COMPETENCIES IN 

SUPHANBURI PROVINCE

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World International 

Conference on Science, Social 

Science and Economics (IC3SE), 

Nagoya, Japan

 8-9 

สิงหาคม 

2561

อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

67 THE POLITICAL SOCIALIZATION 

PROCESS OF GENERAL PREM 

TINSULANONDA

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World International 

Conference on Science, Social 

Science and Economics (IC3SE), 

 8-9 

สิงหาคม 

2561

อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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68 MAINTAINING THE SELF-

RELIANT OCCUPATION ON THE 

EMBROIDERY OF

PANTOMIME AND THAI DANCE-

DRAMA COSTUMES OF THE 

ELDERLY OF KHIAN NIWAT

COMMUNITY ENTERPRISE, 

TROK KAI CHAE, PHRANAKORN 

DISTRICT, BANGKOK

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Academics World International 

Conference on Science, Social 

Science and Economics (IC3SE), 

Nagoya, Japan

 8-9 

สิงหาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา ศรีสอน

พลต ารวจโท ดร.สัณฐาน

 ชยนนท์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

69 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐ

ดินประสาน เพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

P P 0.60 วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

สวนดุสิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 หน้า 19-30

มกราคม-

เมษายน 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา ศรีสอน 

พลต ารวจโท ดร.สัณฐาน

 ชยนนท์

อาจารย์ ดร.องค์อร 

สงวนญาติ 

อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

70 The Development of U-

Learning About Soil 

Improvement by the Royal 

Initiative of His Majesty the 

King for Ten Grade Students at 

chachoengsao Province, 

Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

139th International Conference on 

Science, Engineering &Technology

 - ICSET 2018 ณ เมืองฮัมบูร์ก

ประเทศเยอรมนี

22-23 

กุมภาพันธ์ 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ทวีป พรหมอยู่

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

71 การแจกแจงทวินามเชิงลบ-จัน

นาดาและประยุกต์

P P 0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนยี ระดับชาติ

คร้ังท่ี 1 "การสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 

พฤศจิกายน

 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ทวีป พรหมอยู่

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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72 PARTICIPATION IN ANNUAL 

STRATEGIC PLAN OF FACULTY 

OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

SUAN SUNANDHA RAJABHAT 

UNIVERSITY

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

The 2018 ICBTS International 

Academic Multidiscipline Research

 Conference in Oslo ณ เมืองออสโล

 ประเทศนอร์เวย์

25-27 

กรกฎาคม 

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ทวีป พรหมอยู่

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ตัวช้ีวัด 2.1.2
ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/  รอบ 12 เดือน

ระดับชาติ นานาชาติ รวม

≥ 3.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00

≥ 3.00

หลักฐาน

รวม

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมอำจำรย์ประจ ำท่ีลำศึกษำต่อ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

2.  จ ำนวนบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ในระดับชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

3. จ ำนวนบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ในระดับนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4. เอกสำรหลักฐำนท่ีแสดงกำรอ้ำงอิง (Citation) บทควำมวิจัยในระดับชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

5. เอกสำรหลักฐำนท่ีแสดงกำรอ้ำงอิง (Citation) บทควำมวิจัยในระดับนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป้าหมาย :  ≥ 3.00

หน่วยงาน เป้าหมาย คดิเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมาย
บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)

จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ าท้ังหมด

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

ไม่บรรลุ
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ตัวช้ีวัด 2.1.4
ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ 10 เดือน

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม

 ≥ 3.00 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.80 0.60 0.00 0.00 1.40 4 35.00 4.38 5.00 บรรลุ

 ≥ 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หลักฐาน 1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561

2. จ ำนวนและรำยช่ือบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561

3. จ ำนวนและรำยช่ือบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561

6) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รวม

 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

เป้าหมาย :  ≥ 3.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนงานผลงานท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่

คดิเป็นร้อยละ

คะแนนท่ีได้

ตามมาตรฐาน  

(ร้อยละ 80.00)

คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด 2.1.4 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ 10 เดือน

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

1 นายธวัช พุ่มดารา

Guidelines for Enhancing Paticipation in 

Community Development on the Sufficient 

Economy Philosophy of Klong Yong 

Municipality, Phuttamonthon District, 

√ 0.4

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International

 Conference and Global Forum on 

Multidiscriplinary Research for Sustainability 

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

9-10 พฤศจิกายน

 2560

2

นายธวัช พุ่มดารา

Guidelines for Enhancing Participation in 

Community Development on the Sufficient 

Economy Philosophy of Kamphaeng Phet 

Province

√ 0.4

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 142nd 

The IIER International Conference ณ เมืองฟลอ

เรนซ์ ประเทศอิตาลี

21-22 ธันวาคม 

2560

 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

ช่ือ-สกุล ผูส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน

การน าเสนอ การตีพิมพ์

ค่าน้ าหนักงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์

หรือเผยแพร่

ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ์
เล่มท่ี/

เลขหน้า

วัน/เดือน/ปีท่ี

ตีพิมพ์

2) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1.1 สาขาวิชานวัตกรรมกการจัดการ
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ตัวช้ีวัด 2.1.4

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม

 ≥ 3.00 10.00 1.00 3.00 14.00 0.00 0.00 4.00 0.60 2.40 0.00 7.00 10 70.00 4.38 5.00 บรรลุ

 ≥ 3.00 0.00 0.00 10.00 1.00 3.00 0.00 14.00 0.00 0.00 4.00 0.60 2.40 0.00 7.00 10 70.00 4.38

2) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

รวม

 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

เป้ำหมำย :  ≥ 3.00

หน่วยงำน เป้ำหมำย

จ ำนวนงำนผลงำนท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คดิเป็นร้อยละ

คะแนนท่ีได้

ตำมมำตรฐำน  

(ร้อยละ 80.00)

คะแนนตัวช้ีวัด กำรบรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำเดือน/รอบ

เดือนมีนำคม 2561 / รอบ 10 เดือน
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ตัวช้ีวัด 2.1.4 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

เดือนมีนาคม 2561 / รอบ 9 เดือน

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในชุมชนเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต

✓ 0.6 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2560

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21

✓ 0.8 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีท่ี 13 ฉบับท่ี

 2

เดือนกรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560

องค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

✓ 0.8 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีท่ี 13 ฉบับท่ี

 2

เดือนกรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560

The service quality assessment in fastfood 

restaurant, Dusit district, Bangkok

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International 

Conference AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ

ฮังการี

24-30 มีนาคม 

2561

Factors affecting participation and management of 

waste in the Khaerai Sub district ,Samutsakorn 

Provice

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International 

Conference AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ

ฮังการี

24-30 มีนาคม 

2561

Measurement Design Evaluation of SMES Business 

Performance in Bangkok

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International 

Conference AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ

ฮังการี

24-30 มีนาคม 

2561

The satisfaction with the service of homestay 

business in Ranong province

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International 

Conference AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ

ฮังการี

24-30 มีนาคม 

2561

Educational System Modernization following the 

requirements of “Economy of Knowledge

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACE-EU 2017: 

Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges

 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส

27 พฤศจิกายน - 

2 ธันวาคม 2560

Analyzing advanced methods for industrial sector 

innovativeness evaluation 

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACE-EU 2017: 

Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges

 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส

27 พฤศจิกายน - 

2 ธันวาคม 2560

นายอ านวย คุ้มบ้าน

นางสาวสุทธาสินี นิรัตติมานนท์

นางสาวพรรณวดี ข าจริง

นางสาวสุพัตรา กาญจโนภาส

นายสมทบ แก้วเช้ือ

นางสาวสุพัตรา  ปราณี

นายนิยม สุววรณเดช

นางสาวสุพัตรา  ปราณี

นายปรเมษฐ์ แสงออ่น

 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ

ช่ือ-สกุล ผูส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน

การน าเสนอ การตีพิมพ์

ค่าน้ าหนักงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์

หรือเผยแพร่

ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ์
เล่มท่ี/

เลขหน้า

วัน/เดือน/ปีท่ี

ตีพิมพ์

2) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1.1 สาขาวิชานวัตกรรมกการจัดการ
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Digital Platform for Staff Training efficiency ✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACE-EU 2017: 

Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges

 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส

28 พฤศจิกายน - 

2 ธันวาคม 2560

Effective Freedom as a Government-made 

fundament of social development

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International 

Conference AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ

ฮังการี

24-30 มีนาคม 

2561

Hrm practices and levelof customer satisfaction in 

hotel industry 

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International 

Conference AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ

ฮังการี

24-30 มีนาคม 

2561

Motivational practices of blue-and white-collar 

employees: modern application of maslow is theory

✓ 0.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International 

Conference AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ

ฮังการี

24-30 มีนาคม 

2561

ดร.นาที รัชกิจประการ

พ.อ.ชัยพล สุวัฒนกฤษ์

ณฐพร พันธ์ุอุดม

นางสาวลดาพร พิทักษ์
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

เป้าหมาย
(1) จ านวนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท้ังหมด

(2) จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์

(3) จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

ประจ าท้ังหมด 

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

(4) คดิเป็นร้อยละของการน า

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ ต่ออาจารย์ประจ า 

=(2)/(3)*100

(5) คดิเป็นร้อยละของการน างานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ต่องานวิจัย

ท้ังหมด

=(2)/(1)*100

(6) คะแนนตัวช้ีวัด

พิจารณาจาก (5)

(7) การ

พิจารณา

เป้าหมาย

60.00 37 24 54 44.44 64.86 5.0000 P

หลักฐาน

วิจัย สร้างสรรค์

1 การสร้างและยกระดับเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ผ่านอาหารพ้ืนถิ่น ในภูมิภาคตะวันตก

ของประเทศไทย

P ศูนย์มหาลัยวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรสงคราม

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกณรงค์ วรสีหะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2 การพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิผลการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารและคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร

ของประชาชนจากเทคโนโลยีการส่ือสารและ

สารสนเทศ (ICT) รูปแบบใหม่ท่ีมีผลต่อความ

ม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี

P เทศบาลนครอุดรธานี ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3 รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน 

ของหมู่บ้านท่องเท่ียว (OTOP village champion :

 OVC) ท่ีเหมาะสมของจังหวัดระนอง

P เทศบาลต าบลหงาว ประโยชน์เชิงสาธารณะ/

ประโยชน์เชิงนโยบาย/

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์สุพัตรา ปราณี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4 แนวทางการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี

 จังหวัดกาญจนบุรี

P กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี 

จังหวัดกาญจนบุรี

ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์นฤมล ชมโฉม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

5 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้เร่ืองการเล้ียงลูกด้วยนม

มารดา

P J-MART ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6 การศึกษาความต้องการในพัฒนาทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษของแรงงานชาวไทยในจังหวัด

ระนอง

P สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จังหวัด

ระนอง

ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์กัญญานันทน์ อนันต์มานะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคช่ันส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุ

P โรงเรียนบ้านหนองพลับ(อินทจิตบ ารุง) ประโยชน์อ่ืนๆ ใช้ในด้าน

การศึกษา

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์อนุรัตน์ ก าแหงหาญ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8 ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการด้วย

แนวคดิลีน กรณีศึกษาโรงพยาบาลระนอง

P ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์นิยม สุวรรณเดช วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9 การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

P เทศบาลต าบลคลองโยง ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์วรันลักษณ์ ภักด์ิใจดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10 ความต้องการและปัญหาของนักท่องเท่ียวชาวจีน

ท่ีมาท่องเท่ีบวแหล่งต่างๆในประเทศไทย

P บริษัททัวว์ ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์จิราภรณ์ บุญย่ิง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11 กลไกการส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุท่ีเป็น

แรงงานนอกระบบ ของอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร.

P ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

12 การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะพร้าว ของวิสาหกิจ

ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

P ประธานกลุ่มชุมชนวิสาหกิจ 

สมุทรสงคราม

ประโยชน์เชิงพาณิชย์/

ประโยชน์ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ วิไลลักษณ์ มีประชา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

13 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา การจัดการ

ขยะชุมชนและส่ิงแวดล้อม ศึกษากรณีเขตพระนคร

 กรุงเทพมหานคร

P โรงเรียนวัดชนะสงคราม ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.สืบสวัสด์ิ วุฒิวรดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

14 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

P องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้น 

จังหวัดระนอง

ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ธวัช พุ่มดารา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1. จ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท้ังหมด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

2. จ ำนวนและรำยช่ืองำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

3. เอกสำรกำรรับรองกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัด 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ตาราง สรุป

หน่วยงาน

6)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตาราง 2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ล าดับ ช่ืองานวิจัย
ประเภทช้ินงาน

หน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์
รายละเอียดของการ

น าไปใช้ประโยชน์

วัน/เดือน/ปี

น าไปใช้ประโยชน์

ช่ือ-สุกล 

เจ้าของผลงาน
สังกัดหน่วยงาน
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เป้าหมาย
(1) จ านวนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท้ังหมด

(2) จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์

(3) จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

ประจ าท้ังหมด 

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

(4) คดิเป็นร้อยละของการน า

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ ต่ออาจารย์ประจ า 

=(2)/(3)*100

(5) คดิเป็นร้อยละของการน างานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ต่องานวิจัย

ท้ังหมด

=(2)/(1)*100

(6) คะแนนตัวช้ีวัด

พิจารณาจาก (5)

(7) การ

พิจารณา

เป้าหมาย

หน่วยงาน

15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านโยบาย

สาธารณะด้านความม่ันคงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา

นโยบายด้านความม่ันคงชายแดน อ าเภอ สังขละ

บุรี จังหวัดกาญจนบุรี

P ส านักงาน ก.พ.ร. ประโยชน์อ่ืนๆ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ บริบูรณ์ ฉลอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

16 ทัศนคติในการเป็นจิตอาสาของอาสาสมัครท่ีคามิ

ลเล่ียน โซเช่ียล เซนเตอร์ จังหวัดจันทบุรี

P คามิลเล่ียม โซเช่ียล เซนเตอร์ ประโยชน์ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปริญญา สีม่วง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

17 รูปแบบการพัฒนาแรงงานข้ามชาติของ

อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดระนอง

P บริษัท สยามชัยสากล จ ากัด ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์พนิดา นิลอรุณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

18 รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ

ตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ส่งออกกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม

P Neo Farm Thailand ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ พิมพ์พลอย ธีรสถติย์ธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

19 ปัญหาแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กรณีศึกษา: อ.แม่สอด จ.ตาก

P เทศบาลอ าเภอแม่ระมาด ประโยชนฺเชิงนโยบาย 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ศิริญญา ศิริญานันท์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

20 ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพ่ือการเกษตร P ชาวบ้านหมู่บ้านหนองน้ าขุ่น ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ สถาปัตย์ กิลาโส วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

21 การรับรู้ในความต้ังใจกลับมาซ้ือซ้ าของผู้บริโภคท่ี

มีต่อตลาดสดในจังหวัดระนอง

P เจ้าของตลาดสดเทพทิพย์ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร. ศุภรา เจริญภูมิ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

22 การศึกษาแนวทางสู่ความย่ังยืนองค์กรธุรกิจเพ่ือ

สังคมในประเทศไทย

P บริษัท ฟีคัลด์ พลัส จ ากัด ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

23 การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน

ส่ือดิจิทัล

P โรงเรียนบ่อเกลือ ประโยชน์ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ คัทลียา จันดา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

24 ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในสิทธิ เสรีภาพ

ของประชาชนตาม  รัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณี

ประชาชนในต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง

P เทศบาลอ าเภอแม่ระมาด ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อาจจารย์ พันเอก ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28/9/2561

เป้าหมาย

จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

คะแนนตัวช้ีวัด
การบรรลุ

เป้าหมาย

1 1 5 บรรลุ

หลักฐาน 1. จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

2. เอกสำรหลักฐำนแสดงท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัด 2.3.1

เป้าหมาย : ระดับหน่วยงาน  จ านวน 1  ผลงาน

หน่วยงาน

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

รวม

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28/9/2561

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา1 มาลัยแก้วเจ้าจอม √ 13/9/2561 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงออ่น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สังกัดหน่วยงาน

ตัวช้ีวัด 2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เป้าหมาย : ระดับหน่วยงาน  จ านวน 1  ผลงาน

ล าดับ ช่ือผลงานท่ีย่ืนจด
ประเภทของผลงานท่ีย่ืนจด

ว/ด/ป ท่ีย่ืนจด
ช่ือ-สกุล เจ้าของ

ผลงาน
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30/5/2561

เป้าหมาย

จ านวนฐานความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน

ในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ

การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตัวช้ีวัด

1 1 บรรลุ 5

หลักฐาน

2. แผนการปรับปรุงตามผลการติดตามฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการท่ียังไม่ได้ตามเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือฐานความรู้ท่ีในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (เดิม) ในปี

 2560

ช่ือฐานความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ (ใหม่) ในปี2561

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนท่าน  าสามเสน 

เขตดุสิต

การจัดการรูปแบบอาชีพค้าขาย เทคนิคการสร้างเยาวชนให้พร้อมสู่ยุค 

Thailand 4.0

1. รายงานผลจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ีเพ่ิมขึ นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

หน่วยงาน
รายช่ือแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดบริการทางวิชาการให้กับชุมชนหรือ

บุคคลท่ัวไป

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ ท่ีเพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

เป้าหมาย : ระดับมหาวิทยาลัย 14 ฐานความรู้/องค์ความรู้

           ระดับหน่วยงาน 1 ฐานความรู้/องค์ความรู้

หน่วยงาน
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

 8 เดือน

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนินงาน

หน่วยงาน (1) เป้าหมาย

งานบริการวิชาการท่ี

ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 หรือผู้น าชุมชน (2)

จ านวนงานบริการ

วิชาการท้ังหมดด (3)

คดิเป็นร้อยละ 

(4)=(2)/(3)*100
คะแนน

≥ 10.00 6 38 15.79 5.0000

หลักฐาน 1. จ ำนวนงำนบริกำรวิชำกำรท่ีด ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
2. จ ำนวนงำนบริกำรวิชำกำรท้ังหมด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
3. แผนบริกำรวิชำกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
4. เอกสำร/หลักฐำนท่ีแสดงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
5. เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ



ตัวช้ีวัด 

ประเภทของ

กิจกรรม

ความร่วมมือ ไม่ร่วมมอื
แบบให้เปล่า/

เก็บ
1 โครงการกลยุทธ์การตลาดเพ่ือ

สร้างอัตลักษณ์ส าหรับผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ แขวงว

ชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

  4 

พฤศจิกาย

น 2560

60 60 ชุมชนพระยา

ประสิทธ์ิ แขวงว

ชิรพยาบาล เขต

ดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

อาจารย์นฤมล 

ชมโฉม

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

2 โครงการอบรมการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพ่ือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ แขวงว

ชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

  11 

พฤศจิกาย

น 2560

70 70 ชุมชนพระยา

ประสิทธ์ิ แขวงว

ชิรพยาบาล เขต

ดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

อาจารย์เปรม

กมล จิรโชติ

มงคลกุล

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

3 โครงการเด็กไทย มีวินัย ใฝ่คุณภาพ  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม

  17-18 

ตุลาคม 

2560

80 80 โรงเรียนวัดคู้

สนามจันทร์ 

อ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม 

จังหวัด

สมุทรสงคราม

อาจารย์ ดร.ศุภ

รา เจริญภูมิ

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

4 โครงการการอบรมเตรียมความ

พร้อมและสร้างวินัยให้เยาวชนของ

ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

 เทศบาลต าบลแม่ระมาด 

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

  9 

พฤศจิกาย

น 2560

90 90 เทศบาลต าบล

แม่ระมาด 

อ าเภอแม่ระมาด

 จังหวัดตาก

อาจารย์ศิริญญา

 ศิริญานันท์

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน

ผู้เข้าร่วม

สถานท่ี

ให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับ

งานบริการวิชาการท้ังหมด

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ(งานบริการ)

ลักษณะการด าเนินงานบริการวิชาการท่ี

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ ช่ือหน่วยงานภายนอก หรือ

ชุมชนท่ีร่วมมอื

วันท่ีจัด

กิจกรรม



5 โครงการการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมแสละส่ิงแวดล้อม

ของชุมชน เพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง

ย่ังยืน : เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร

 เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร

  15 

พฤศจิกาย

น 2560

70 70 เขตสัมพันธวงศ์

 

กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สัณห

ณัฐ จักรภัทรวงศ์

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

6 โครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยา

เสพติดชีวิตจะสดใส

 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

 ต าบลวังหว้า อ าเภอศรี

ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 16-17

พฤศจิกาย

น 2561

60 60 โรงเรียนวังหว้า

ราษฎร์สามัคคี

วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ

อาจารย์ ดร.วัลลภ 

พิริยวรรธนะ



ตัวช้ีวัด 2.5.1 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

ภายนอก

งบประมาณ

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน
เงนิภายนอก

25,000 563,850 5,939,385 400,000 6,903,235 54 127,837.69 5.0000 P

หลักฐาน

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (2)

เป้าหมาย

เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

จ านวนอาจารย์ประจ า

ท้ังหมด

(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

(3)

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 

(4)=(2)/(3)

การบรรลุเป้าหมายคะแนนท่ีได้

รวม

ภายใน

1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

24 ม.ค 61
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ตัวช้ีวัด

ภายใน

งบรายได้ งบแผ่นดิน
เงิน

ภายนอก
ร่วมมือ ไม่ร่วมมือ ชาติ นานาชาติ อุตสาหกรรม  ภาครัฐ บริการ

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

เดือนเมษายน/รอบ 8 เดือน

แหล่งทุน

ภายนอก

รวม

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด

2.9.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

ล าดับ ช่ือผลงาน หน่วยงานท่ีสนับสนุนทุน เลขท่ีสัญญา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ประเภทของหน่วยงานระดับความร่วมมือ

ช่ือหน่วยงานท่ีร่วมมือ

ช่ืออาจารย์ท่ีเป็นเจ้าของผลงานวิจัย สังกัด  คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จ านวนเงินความร่วมมือ





1 โครงการการศึกษาเพ่ือจัดท าดัชนีช้ีวัขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพรภายใต้

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564

√ √ √ กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกกระทรวง

สาธารณสุข

√ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 200,000        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

สยจ.5/2560

2 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง

สถาบันพัฒนาได้เอาตกามสมุนไพรแห่งชาติภายใต้

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรฉบับ

ท่ี1 พ.ศ. 2560-2564

√ √ √ กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกกระทรวง

สาธารณสุข

√ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 200,000        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

สยจ.6/2561



ตัวช้ีวัด 2.5.2 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ 9 เดือน

ชาติ นานาชาติ รวม ชาติ นานาชาติ รวม ชาติ นานาชาติ รวม

≥ 3.00 0 2 2 0 2 37 5.41 5.0000 บรรลุ9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน เป้าหมาย จ านวนงานวิจัยท้ังหมด
คดิเป็นร้อยละ

(4)=(2)/(3)
คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

ประเภทหน่วยงานอุตสาหกรรม ประเภทหน่วยงาน ภาครัฐ ประเภทหน่วยงานบริการ

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ จ าแนกตามระดับ

(2)

รวม
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หน่วยงาน เป้าหมาย จ านวนงานวิจัยท้ังหมด
คดิเป็นร้อยละ

(4)=(2)/(3)
คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ จ าแนกตามระดับ

(2)

หลักฐาน 1.จ านวนและรายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 

2.จ านวนและรายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  

3. จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
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เป้าหมาย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 คะแนน การบรรลุเป้าหมาย

5      5 บรรลุ

5

ระดับ 

1

2

3

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย รายละเอยีดดังน้ี

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ไว้ ณ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ช้ัน 1 เพ่ือเป็นสถานท่ีให้ค าปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกับการท างานวิจัยและบริการวิชาการ การขอทุนงานวิจัย การหาข้อมูลการท าวิจัยต่าง ๆ หากคณาจารย์และนักวิจัยต้อ

งการค าปรึกษา โดยคณาจารย์และนักวิจัยสามารถติดต่อกับบุคลากรของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพ่ือให้ค าแนะน า หรือติดต่อประสานงานกับผู้เช่ียวชาญงานวิจัย ให้ตรงกับศาสตร์ท่ีต้องการปรึกษา สามารถปรึกษาได้แบบพบกับผู้เช่ียวชาญโดยตรง หรือการใช้ระบบการส่ือสารผ่าน หรือทางโทรศัพท์

 ทาง Social Network เป็นต้น โดยสามารถติดต่อได้ใน วันเวลาท าการวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.และนอกเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.  ส าหรับวันเสาร์-อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน่วยงานกลางสนับสนุนการท างานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ทุกคณะ/วิทยาลัย ซ่ึงสามารถให้ค าปรึกษาด้านการท างานวิจัย การขอทุนงานวิจัย การเบิก-จ่ายทุนงานวิจัย เป็นต้น ซ่ึงสามารถติดต่อไปท่ี อาคารศศิพงศ์ประไพ (อาคาร 41) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา หรือท่ี www.ird.ssru.ac.th

3. ห้องสมุด/ฐานข้อมูลออนไลน์

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เช่ือมโยงการสืบค้นข้อมูลจาก ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว๊บไซด์ www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์ ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัย เช่น Scopus , e-thesis เพ่ือให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถสืบค้นงานวิจัยออนไลน์จากฐานข้อมูลงานวิจั

ยดังกล่าวได้ โดยมีวิธีการ ดังน้ี

1. คณาจารย์/นักวิจัย เข้าท่ี www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์ 

2. คลิกท่ีฐานข้อมูลออนไลน์ คณาจารย์และนักวิจัยจะสามารถเลือกฐานข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยตอบรับ เช่น Scopus, e-thesis  และฐานข้อมูลท่ี สกอ.ตอบรับ เช่น TDC, ISI เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุน ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยนักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์  ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยติดต้ังระบบ VPN ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของนักวิจัยก่อนใช้งาน (ตามคู่มือการใช้งาน-VPN2.pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.library.ssru.ac.th 

4. ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลงานวิจัย เรียกว่า ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) เป็นระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบบท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารจั

ดการฐานข้อมูลด้านงานวิจัย เป็นการจัดการฐานข้อมูลด้านวิจัย มีความรวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรวบรวมงานด้านวิจัย ของอาจารย์ในระบบโดยสามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้ท่ี www.cim.ssru.ac.th

การเข้าสู่ระบบ RIS มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนักวิจัย ผ่าน Username และ Password  ภายในระบบจะประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย ประวัติการท าวิจัย การประกาศให้ทุนงานวิจัย โครงการวิจัยท่ีนักวิจัยก าลังด าเนินการ และโครงการวิจัยท่ีด าเนินแล้วเสร็จ

5. กิจกรรมท่ีส่งเสริมงานวิจัยงานสร้างสรรค์ ได้แก่

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  Academic International Conference on Muitidisciplinary Studies and Education ICBEMM 2017 (OXFORD) ระหว่างวันท่ี 13-15 มีนาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและนักวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน 17 เ

ร่ือง

-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยมหิดล

IQA 2.1-2-01 ภาพศูนย์ให้ค าปรึกษางานวิจัย (ช้ัน 2) 

IQA 2.1-2-02 เว็บไซด์ของห้องสมุด www.library.ssru.ac.th

IQA 2.1-2-03 ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) www.ris.ssru.ac.th

IQA 2.1-2-04 www.cim.ssru.ac.th/วิจัยและบริการวิชาการ เว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ

IQA 2.1-2-05 www.ird.ssru.ac.th เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา

IQA 2.1-2-06 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการวิจัยท่ีมีประสิทธิผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของคณา

จารย์และบุคลากร เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะซ่ึงจะก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริง ซ่ึงคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้วางแผนระบุในแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และ ประจ าปีงบประมาณ 256

1 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการได้น าข้อมูลจากปีงบประมาณ 2560 มาพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย “สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” มุ่งเน้นผลงานวิจัยท่ีสามารถบูรณาเข้ากับการกับการเรียนการสอน และยกระดั

บคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นท่ียอมรับท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการ ได้ก าหนดจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่ละด้าน เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย ดังตารางท่ี 1

กิจกรรมด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี โครงการ/กิจกรรม(จ านวน) งบประมาณ (บาท)

1.โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 2  1,000,000

2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 1  250,000

3.โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 1  500,000

4.โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ  1  500,000

5.โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย  1  3,000,000

ท้ังน้ี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีโดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีจะด าเนินการ ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในแต่ละด้าน

กิจกรรมด้าน  โครงการ/กิจกรรม(จ านวน) งบประมาณ

(บาท)

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 2 300,000

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 1 20,000

4. โครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย  1 20,000

5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย  28 660,000

6. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ  1 100,000

IQA 2.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านวิจัย  

IQA 2.1-3-02 แผนปฏิบัติงานด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

IQA 2.1-3-03 ตารางตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Input)

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบตัวช้ีวัด 2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

เป้าหมาย : 5

หน่วยงาน

30-ส.ค.-61

7.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค าอธิบายผลการด าเนินงาน

ค าอธิบายผลการด าเนินงาน หลักฐาน

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือประสานงานกับคณาจารย์และนักวิจัย  มีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ประจ าปีการศึกษา ซ่ึงการใช้ระบบสารสนเทศ มีส่วนส าคัญต่อการส่ือสารกับคณาจาร

ย์และนักวิจัย เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน โดยมีระบบสารสนเทศท่ีเป็นของหน่วยงานและส่วนกลางสนับสนุน ได้แก่  

1. เว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ www.cim.ssru.ac.th/วิจัยและบริการวิชาการ  เผยแพร่ข้อมูลด้านเอกสารงานวิจัย เอกสารประกอบการท าวิจัย  เอกสารแนะน าทุนการวิจัย เป็นต้น 2. การบริหารงานวิจัย ผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นระบบสา

รสนเทศส่วนกลางท่ีทุกคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน เพ่ือบันทึกผลงานวิจัยของคณาจารย์ มีการแจ้งข่าวสารการประกาศให้ทุนวิจัย ประวัติของนักวิจัย ประวัติการได้รับทุนของนักวิจัย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยและการอา้งองิ  

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ได้แก่ facebook วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ Line กลุ่มคณาจารย์ เป็นการส่ือสารผ่านช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานวิจัย ช่วยให้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ การสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลการด าเนินงานและสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) 

IOA 2.1-1-02 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

IQA 2.1-1-03 คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (ส าหรับผู้วิจัย)

IQA 2.1-1-04 เว็บไซด์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ www.cim.ssru.ac.th / 

Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเน่ือง ในการให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ร่วมโครงการด้านงานวิจัย เช่น โครงการอบรมการเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ การศึกษาดูงานด้านงานวิจัยต่าง ๆ ซ่ึงคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการเข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ เช่น อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเย่ียม จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ The IIER International Conference 21-22 December 2017, Florence.Italy โดยมีอาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และอาจารย์ธวัช พุ่มดารา ร่วมการประชุมทางวิชาการดังกล่าวด้วย

ท้ังน้ี วิทยาลัยฯ มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการแสดงความยินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ e – Ofiice และ facebook ของวิทยาลัย 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย องค์ความรู้เร่ือง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 9 คน และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 13 คน  

IQA 2.1-5-01 ภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

IQA 2.1-5-02 เอกสารรายงานโครงการ

    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณดังน้ี

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร จ านวนเงิน 10,000 บาท ต่อคน/ปีงบประมาณ ส าหรับคณาจารย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยสามารถเบิก-จ่ายผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจากกองทุนและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือน าเสนอผล

งานวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ งบประมาณดังกล่าว คณาจารย์สามารถด าเนินการเบิก-จ่าย จากฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังรายละเอยีด ต่อไปน้ี

การน าเสนอระดับนานาชาติ

1) การประชุมวิชการการระดับนานาชาติ Conference Proceedings Book of Abstract BESSH-2017 Internal Conference on "Business Economics, Social Science&Humanities" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันท่ี 3-4 มกราคม 2560 จ านวน 2 เร่ือง

2) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World Conference on Educational Sciences (WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส  วันท่ี 1-4 กุมภาพันธ์ 2560จ านวน 1 เร่ือง

3) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World Conference on Educational Sciences (WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส วันท่ี 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 1 เร่ือง

4) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Proceedings of Researchfora International conference” ณ ประเทศสิงคโปร์ วันท่ี 2 – 3 มีนาคม 2560 จ านวน 1 เร่ือง

5) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Academy of Science,Engineering and Technology International Journal of Social,Behavioral,Educational,Economic,Business and Industrial Engineering หน้า 276-279 วันท่ี 3-4 มีนาคม 2560 จ านวน 1 เร่ือง

6) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic World International Conference  Oslo” ณ ประเทศนอร์เวย์วันท่ี 3-4 มีนาคม 2560 จ านวน 1 เร่ือง

7) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Business, Economics, Management and Marketing (ICBEMM 2017 Oxford)” วันท่ี 13-15 มีนาคม2560 ณ เมืองออกฟอร์ด สหราชอาณาจักร จ านวน 12 เร่ือง

8) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Interntional conference on "Implications of Research in Business, Economics,Management Social Sciences and Humanities ณ ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี 15-16 มีนาคม 2560 จ านวน 1 เร่ือง

9) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Business Tourism Sciences Technology Humanities Social  Sciences &  Education Research Conference ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันท่ี 5-7 เมษายน 2560 จ านวน 1 เร่ือง

10) การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร วันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2560 จ านวน 2 เร่ือง

11) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE ณ เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส วันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2560 จ านวน 2 เร่ือง

12) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), ณ ประเทศ Norway วันท่ี3-4 สิงหาคม 2560 จ านวน 1 เร่ือง

13) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISER-228 International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก วันท่ี 15-16 สิงหาคม 2560 จ านวน 1 เร่ือง

14) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISER 71nd International Conference ณ เมืองเวนิส ประเทศอติาลี วันท่ี 22-23 สิงหาคม 2560 จ าวน 1 เร่ือง 

IQA 2.1-4-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ

IQA 2.1-4-02 เอกสารอนุมัติโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ฯ

IQA 2.1-4-03ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

จัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย  ภายในประเทศและต่างประเทศ

IQA 2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

จัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือน าเสนองานตีพิมพ์

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสนับสนุนคณาจารย์ได้พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลเพ่ือให้น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังน้ี เพ่ือเป็นระบบและกลไก การบริหารและพัฒ

นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิในงาน จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบข้อมูลเก่ียวกับรายละเอยีดการขอคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผ่านเว็บไซด์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยระบุรายละเอยีดข้อมูลเร่ืองความส าคัญของลิขสิทธ์ิ ประเภทของลิขสิทธ์ิ ประโยชน์ของลิขสิทธ์ิ ก

ารได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิ และเอกสารการจดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุข้ันตอนการด าเนินการขอคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังน้ี  ท้ังน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์  แสงออ่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้แจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์จากงา

นวิจัย “มาลัยแก้วเจ้าจอมจากแป้งป้ัน” โดยอยู่ในข้ันตอนของการกรอกเอกสารค าขอ และประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการด าเนินการย่ืนจดค าขอสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ตรวจสอบงานวิจัยผ่านระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ระบบอักขราวิสุทธ์ิ” ซ่ึงเป็นระบบท่ีตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการท่ีอยู่ในผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยสามารถ เข้าผ่านเว็บไซด์ http://plag.grad.ch

ula.ac.th/ การใช้ระบบ ใส่ email ของบุคคลท่ีต้องการตรวจสอบ โดยใช้ email address ของมหาวิทยาลัย และเลือกไฟล์ท่ีต้องการจะตรวจสอบ กดยืนยัน ระบบอักขราวิสุทธ์ิ จะน าส่งข้อมูลไปยัง email address ท่ีแจ้งไว้

IQA 2.1-6-01 คู่มือการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

IQA 2.1-6-02 คู่มือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ

IQA 2.1-6-03 แบบค าขอจดลิขสิทธ์ิ (กรมทรัพย์สินทางปํญญา)
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ตัวช้ีวัด 2.7.1 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ 8 เดือน

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัย 6 วารสาร

 TCI  กลุ่ม1  TCI  กลุ่ม2

1 0 0 0 0 0 0 0

1

หลักฐาน

จ านวนวารสารท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ช่ือวารสารท่ีได้รับการ

ยอมรับในฐาน TCI

1. จ ำนวนวำรสำรท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

2. เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมาย

รวม

                            หน่วยงาน  จ านวน 1 วารสาร

หน่วยงาน วันท่ีได้รับการยอมรับ
กลุ่ม

หน่วยงานเจ้าของวารสารเป้าหมาย

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-ส.ค.-61

เป้าหมาย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 คะแนน

5      5

ระดับ 

2

3

ค าอธิบายผลการด าเนินงาน

ค าอธิบายผลการด าเนินงาน หลักฐาน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการก าหนดแผนการใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย“สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” ระบุไว้ใน

แผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงสอดคล้องต่อผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน และเพ่ือน าองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของตัวบ่งช้ี ได้แก่

1. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 70)

IQA 3.1-2-01 แผนการน าการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

IQA 3.1-2-02 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ

ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามความต้องการของชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ท้ังน้ีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการ

จัดโครงการบริการวิชาการมุ่งเน้นแบบให้เปล่าแก่หน่วยงานภายนอก อย่างต่อเน่ือง ท้ังหมด 38  โครงการ ดังรายละเอยีดโครงการบริการวิชาการ

IQA 3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

เป้าหมาย : 5 

หน่วยงาน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ท าการส ารวจความต้องการของแต่ละชุมชน ผ่านผู้น าชุมชน และคนในชุมชนพ้ืนท่ีท่ีไปท าโครงการบริการวิชาการ ในปีท่ีผ่านมา ในแต่ละชุมชนมีข้อแนะน า ด้านการจัดท าบริการวิชาการ

 ท่ีชุมชนมีความต้องการจริง ๆ เช่น การรักษาส่ิงแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลส าคัญ ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ก าหนดเป็นแนว

ทางการจัดท าโครงการบริการทางวิชาการต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (2560-2564)  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 

เพ่ือส่งเสริม ผลักดัน ก าหนดหลักเกณฑ์ ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 

นอกจากน้ันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชน มีการก าหนดโครงการบริการวิชาการ เป็นหมวดหมู่ ดังน้ี

1. โครงการบริการวิชาการท่ีพัฒนาศักยภาพเยาวชน

2. โครงการบริการวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม

3. โครงการบริการวิชาการด้านต่อต้านยาเสพติด

4. โครงการบริการวิชาการด้าน IT

5. โครงการบริการวิชาการด้านการตลาด

6. โครงการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ

7. โครงการบริการววิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์  จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561 ไว้ดังน้ี

1. เพ่ือให้ผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน

2. เพ่ือน าองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย

โดยวางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยดังน้ี

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการจัดโครงการบริการวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในปีงบประมาณ 2561 จ านวนท้ังส้ิน 38โครงการ และได้บันทึกโครงการบริการวิชาการท้ัง 38 

โครงการในแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 เสนอแก่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2560

IQA 3.1-1-01 รายงานความต้องการชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560

IQA 3.1-1-02 แผนปฎิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1
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เป้าหมาย ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 คะแนนหน่วยงาน

4

5

6

ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนท่ีผู้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ได้ด าเนินการไป ซ่ึงแต่ละผู้ด าเนินการ มีการออกแบบส ารวจความคิดเห็น ท้ังด้านการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และได้ข้อสรุปผล 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้พิจารณาขอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และข้อเสนอต่อการจัดโครงการบริการวิชาการ ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี

- หลักสูตรควรมีการบรรจุโครงการบริการวิชาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไว้ในแผนการด าเนินกิจกรรมประจ าปีของทุกหลักสูตร

- โครงการบริการวิชาการควรมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงท่ีเช่ือมโยงการเรียนรู้ในรายวิชาได้

IQA 3.1-5-01 รายงานการประชุม งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คร้ังท่ี 6/2561 

IQA 3.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –2564) และประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีค่าความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ โดยมีผลการประเมินดังน้ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ≥ 70

2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน าองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย ร้อยละ 70

ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ทุกโครงการส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปี 2560 ท้ัง 38 โครงการ โครงการบริการวิชาการทุกโครงการน าความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และหรือการวิจัย การจัดโครงการบริการวิชาการ     ท้ัง 38 โครงการ มีการบูรณาการกับงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และความรู้ใน

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเช่ือมโยงในการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนโดยโครงการท่ีบูรณาการกับงานวิจัย

IQA  3.1-4 – 01 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปี 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน 2 ระดับ คือ

1.  โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ โดยอาจารย์ได้รับงบประมาณ จ านวน 38 โครงการ ได้มีคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ท้ัง

ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการครบ 100% 

2. โครงการบริการวิชาการ นอกแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ในถานะของการจัดอบรม ในนามของมหาวิทยาลัยฯให้กับหน่วยงานภายนอก

 เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน , ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดระนอง , ธนาคารออมสิน ซ่ึงเช่ือมโยงกับการบูรณาการกับสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การเรียนการสอนและนักศึกษา โดยมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนินโครงการในการขายเครือข่าย การจัดโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ ตัวอย่าง เช่น

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ของธนาคารออมสิน

- โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ จังหวัดระนอง

IQA 3.1-6-01 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

จ านวนงานอาจารย์ประจ าท่ีมี

ผลงานวิจัย 

(2)

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด

(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

(3)

คดิเป็นร้อยละ

(4) =(2)/(3)*100
คะแนนตัวช้ีวัด

45 54 83.33 5.0000

หลักฐาน 1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยท้ังหมด  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

2. จ ำนวนและรำยช่ืออำจำรย์และนักวิจัยท่ีท ำวิจัยท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561

ตัวช้ีวัด 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

เป้าหมาย :  ร้อยละ ≥ 80.00

หน่วยงาน

รวม

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 



30-พ.ค.

ศิษย์เก่า ชุมชน
สมาคม

วิชาชีพ
ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ

จ ำนวนเครือข่ำยย่อยท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชน์ฯ

1.00 1.00 1.00 3.00 0.00

จ ำนวนเครือข่ำยย่อยท้ังหมด 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

5 100 5 บรรลุ

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 100.00

100.00

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบตัวช้ีวัด 

จ านวนกลุ่มเครือข่าย

ท้ังหมด
คดิเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100 คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมายรายการข้อมูลเป้าหมาย

ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีให้ผลผลิตท่ีมีประโยชน์ จ านวนกลุ่มเครือข่ายท่ีมีร้อยละผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  80 ข้ึนไป

 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

เป้าหมาย : 100.00

หน่วยงาน
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

18-ธ.ค.-60

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :

1) 
ศิษ

ย์เ
ก่า

2)
ชุม

ชน

3)
สม

าค
มวิ

ชา
ชีพ

4)
 ผู้
ปร

ะก
อบ

กา
ร

5)
 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
ต่า

งป
ระ

เท
ศ ต่อเน่ือง

(มีการจัด

กิจกรรม

ร่วมกันทุกปี)

ไม่ต่อเน่ือง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน     

                  2.การจัดกจิกรรมคืนสู่เหย้า

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและระดมทุนจาก

ศิษย์เก่า

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน

6-ธ.ค.-60 

2 ชุมชนพระยาประสิทธ์   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและบริการวิชา

ทางวิชาการของวิทยาลัย

เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและบริการวิชา

ทางวิชาการของวิทยาลัย

4 พ.ย. 60 และ 11 

พ.ย. 60


3 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum     

                     2.กจิกรรมศกึษาดู

งาน

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum

14-ต.ค.-60 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระยะเวลาของการ

เป็นเครือข่ายร่วมกัน

หน่วยงานเจ้าของเครือข่ายช่ือเครือข่ายย่อยท้ังหมดล าดับ ความต่อเน่ืองของการกลุ่มเครือข่าย

1.ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 นางสาวเบญจวรรณ  เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 33 (VIP

 )ได้น าชุดเคร่ืองนอนเด็กอนุบาล และเงินจ านวน 10,000 

บาท มาร่วมบริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ  เพ่ือน าไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางม้ิน อ.

แม่สรวย จ. เชียงราย  โดยมีรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการเป็นผู้รับมอบ

ได้ท ากจิกรรมร่วมกันและนักศกึษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทุน

ท ากิจกรรม

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61

4 พ.ย. 2560 อาจารย์นฤมล ชมโฉม ได้ลงบริการวิชาการ

พ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสนโดยมีวิทยากรคุณสุกัญญา โชติ

อภิสิทธ์ิกุล ได้ให้ความรู้เร่ืองกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัต

ลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคนในชุมชนพระยาประสิทธ์ิ

และนักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์

ชุมชน และ 11 พ.ย. 2560  อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล 

ได้ลงบริการวิชาการพ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสนโดยมี

วิทยากรคุณสุกัญญา โชติอภิสิทธ์ิกุล ได้ให้ความรู้เร่ืองการ

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพ่ือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคนในชุมชนพระยาประสิทธ์ิและ

นักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นิยม 

สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและการจัดสัมมนา 

TQM Forum คร้ังท่ี 27

"ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความส าเร็จในการ

ท างาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลท่ี ๙"

ชุมชนและวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน 

และท าให้ชุมชนมีการสร้างตบลาดออน

ไลนืและมักลยุทธ์ในการกระตุ้นการขาย

สินค้า และอาจารย์ได้น าองค์ความรู้ท่ีมี

แลกเปล่ียนกับชุมชนเพ่ือพัฒนาตน

อาจารย์

บุคคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันและ

แลกเปล่ียนความคดิและพัฒนาอาจารย์

ในด้านการเรียนการสอน

ระดับการมีส่วนร่วมรายละเอียดของการด าเนินงานตามรายละเอียด

ข้อตกลงการเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ท่ีด าเนินการ รายละเอีดของผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน /หรือรายละเอียดท่ีจะด าเนินการ

ร่วมกัน

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

FM-ME - 03 1



4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็ม

เค เรสโตรองต์ จ ากัด

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร      

2.การสนันสนุนด้านการปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ                     3.กา

รสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา                            4.

 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น 

การท าโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม และ

จัดกิจกรรรมให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ                                5. การ

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องตาม

ข้อตกลงท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร

1.การสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา

ประจ าปีการศกึษา 

2560


5 กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. ด้านหลักสูตร

2. การจัดการเรียนการสอน

3. ด้านสนับสนุนสถานท่ีและค่าใช้จ่าย

1. การจัดการเรียนการสอน

ประจ าปีการศกึษา 

2560


6 กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8กับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ

ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม  

การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ

พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากร 

ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ

เอกสารทางวิชาการอื่นๆ 

3. การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้องกับบทบาทของภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

4. การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจัย และ

กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ

ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม  

การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ

พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

ประจ าปีการศกึษา 

2560


7 ADDENDUM TO MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING BETWEEN SUAN 

SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY AND 

CHIHLEE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. Exchange of faculty, staff members and 

students                                    

2. Joint research activiteis                     

3. Participation in seminars and acadernic 

meetings                                       

4. Exchange of academic materials nad 

others information

1. Exchange of faculty, staff members and 

students

ประจ าปีการศกึษา 

2561


16 ก.ค.55-16 ก.ค.60 วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็มเค เรส

โตรองต์ จ ากัดได้จัดโครงการวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

2560 เพ่ือน าคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปท า

กิจกรรมร่วมกับนักศกึษาและจัดการเรียนการสอน

ให้กับนักศกึษา

ทาง เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากัด ได้ส่ง

บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี

รายได้จาการเรียนการสอน

20 พ.ย. 55-20 พ.ย. 

59

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก 

กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทได้จัดโครงการวันท่ี 

21-22 พฤศจิกายน 2560 พ่ือน าคณะผู้บริหารและ

บุคลากรเดินทางไปท ากิจกรรมร่วมกับนักศกึษาทหาร

และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาของทหาร

กองทัพบกได้ส่งบุคลากรมาเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ

จัดการคุณภาพและมีรายได้จาการเรียน

การสอน

26/4/2559 - ไม่มีท่ี

ส้ินสุด

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการวันท่ี 4-5 

พฤศจิกายน 2560 เพ่ือน าคณะผู้บริหารและบุคลากร

เดินทางไปท ากิจกรรมร่วมกับนักศกึษาต ารวจภูธรภาค

 8 และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาของ

ต ารวจภูธรภาค 8

กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 ได้ส่ง

บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี

รายได้จาการเรียนการสอน

2016-no expiry date โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย 

Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้น าคณาจารย์และ

นักศกึษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็น

เวลา 1 ภาคการศกึษา โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนมีนาคม 

2561 ถงึจบภาคการศกึษา

รายช่ือนักศกึษา
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8 1.National University of Laos and Suan 

Sunandha Rajabhat Universith

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. Exchange of faculty, staff members and 

students                                    

2. Joint research activiteis                     

3. Participation in seminars and acadernic 

meetings                                       

4. Exchange of academic materials nad 

others information

1. Exchange of faculty, staff members and 

students

ประจ าปีการศกึษา 

2562


18/02/2017-no expiry 

date

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น าคณาจารย์และ

นักศกึษา ศกึษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้าน

วิชาการ และเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ระหว่างวันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

เล่มรายงานโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ

 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว   (แผน

เครือข่ายต่างประเทศ
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รายการข้อมูล ศิษย์เก่า ชุมชน
สมาคม

วิชาชีพ

ผู้ประกอบก

าร

มหาวิทยาลั

ยต่าง

ประเทศ

จ ำนวนเครือข่ำยย่อยท่ีมีส่วนร่วมกับ

มหำวิทยำลัยท้ัง 3 ระดับ

1.00 1.00 1.00 3.00 2.00

จ ำนวนเครือข่ำยย่อยท้ังหมด 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

5

5.00 5 บรรลุ

หมายเหตุ การนับกลุ่มเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยจะนับได้เม่ือเครือข่ายย่อยในกลุ่มเครือข่ายน้ันๆ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ระดับ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเครือข่ายย่อย

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย : หน่วยงานจัดการศึกษา จ านวน  5 กลุ่มเครือข่าย        หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 1 กลุ่มเครือข่าย

หน่วยงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30-พ.ค.-61

เป้าหมาย

จ านวนกลุ่มเครือข่ายท่ี

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ระดับ
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

18-ธ.ค.-60

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :

1) 
ศิษ

ย์เ
ก่า

2)
ชุม

ชน

3)
สม

าค
มวิ

ชา
ชีพ

4)
 ผู้
ปร

ะก
อบ

กา
ร

5)
 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
ต่า

งป
ระ

เท
ศ ต่อเน่ือง

(มีการจัด

กิจกรรม

ร่วมกันทุกปี)

ไม่ต่อเน่ือง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน     

                  2.การจัดกจิกรรมคืนสู่เหย้า

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและระดมทุนจาก

ศิษย์เก่า

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน

6-ธ.ค.-60 

2 ชุมชนพระยาประสิทธ์   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและบริการวิชา

ทางวิชาการของวิทยาลัย

เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและบริการวิชา

ทางวิชาการของวิทยาลัย

4 พ.ย. 60 และ 11 

พ.ย. 60


3 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum     

                     2.กจิกรรมศกึษาดู

งาน

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum

14-ต.ค.-60 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระยะเวลาของการ

เป็นเครือข่ายร่วมกัน

หน่วยงานเจ้าของเครือข่ายช่ือเครือข่ายย่อยท้ังหมดล าดับ ความต่อเน่ืองของการกลุ่มเครือข่าย

1.ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 นางสาวเบญจวรรณ  เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 33 (VIP

 )ได้น าชุดเคร่ืองนอนเด็กอนุบาล และเงินจ านวน 10,000 

บาท มาร่วมบริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ  เพ่ือน าไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางม้ิน อ.

แม่สรวย จ. เชียงราย  โดยมีรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการเป็นผู้รับมอบ

ได้ท ากจิกรรมร่วมกันและนักศกึษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทุน

ท ากิจกรรม

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61

4 พ.ย. 2560 อาจารย์นฤมล ชมโฉม ได้ลงบริการวิชาการ

พ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสนโดยมีวิทยากรคุณสุกัญญา โชติ

อภิสิทธ์ิกุล ได้ให้ความรู้เร่ืองกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัต

ลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคนในชุมชนพระยาประสิทธ์ิ

และนักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์

ชุมชน และ 11 พ.ย. 2560  อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล 

ได้ลงบริการวิชาการพ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสนโดยมี

วิทยากรคุณสุกัญญา โชติอภิสิทธ์ิกุล ได้ให้ความรู้เร่ืองการ

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพ่ือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคนในชุมชนพระยาประสิทธ์ิและ

นักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นิยม 

สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและการจัดสัมมนา 

TQM Forum คร้ังท่ี 27

"ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความส าเร็จในการ

ท างาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลท่ี ๙"

ชุมชนและวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน 

และท าให้ชุมชนมีการสร้างตบลาดออน

ไลนืและมักลยุทธ์ในการกระตุ้นการขาย

สินค้า และอาจารย์ได้น าองค์ความรู้ท่ีมี

แลกเปล่ียนกับชุมชนเพ่ือพัฒนาตน

อาจารย์

บุคคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันและ

แลกเปล่ียนความคดิและพัฒนาอาจารย์

ในด้านการเรียนการสอน

ระดับการมีส่วนร่วมรายละเอียดของการด าเนินงานตามรายละเอียด

ข้อตกลงการเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ท่ีด าเนินการ รายละเอีดของผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน /หรือรายละเอียดท่ีจะด าเนินการ

ร่วมกัน

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็ม

เค เรสโตรองต์ จ ากัด

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร      

2.การสนันสนุนด้านการปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ                     3.กา

รสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา                            4.

 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น 

การท าโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม และ

จัดกิจกรรรมให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ                                5. การ

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องตาม

ข้อตกลงท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร

1.การสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา

ประจ าปีการศกึษา 

2560


5 กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. ด้านหลักสูตร

2. การจัดการเรียนการสอน

3. ด้านสนับสนุนสถานท่ีและค่าใช้จ่าย

1. การจัดการเรียนการสอน

ประจ าปีการศกึษา 

2560


6 กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8กับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ

ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม  

การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ

พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากร 

ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ

เอกสารทางวิชาการอื่นๆ 

3. การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้องกับบทบาทของภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

4. การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจัย และ

กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ

ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม  

การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ

พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

ประจ าปีการศกึษา 

2560


7 ADDENDUM TO MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING BETWEEN SUAN 

SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY AND 

CHIHLEE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. Exchange of faculty, staff members and 

students                                    

2. Joint research activiteis                     

3. Participation in seminars and acadernic 

meetings                                       

4. Exchange of academic materials nad 

others information

1. Exchange of faculty, staff members and 

students

ประจ าปีการศกึษา 

2561


16 ก.ค.55-16 ก.ค.60 วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็มเค เรส

โตรองต์ จ ากัดได้จัดโครงการวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

2560 เพ่ือน าคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปท า

กิจกรรมร่วมกับนักศกึษาและจัดการเรียนการสอน

ให้กับนักศกึษา

ทาง เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากัด ได้ส่ง

บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี

รายได้จาการเรียนการสอน

20 พ.ย. 55-20 พ.ย. 

59

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก 

กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทได้จัดโครงการวันท่ี 

21-22 พฤศจิกายน 2560 พ่ือน าคณะผู้บริหารและ

บุคลากรเดินทางไปท ากิจกรรมร่วมกับนักศกึษาทหาร

และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาของทหาร

กองทัพบกได้ส่งบุคลากรมาเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ

จัดการคุณภาพและมีรายได้จาการเรียน

การสอน

26/4/2559 - ไม่มีท่ี

ส้ินสุด

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการวันท่ี 4-5 

พฤศจิกายน 2560 เพ่ือน าคณะผู้บริหารและบุคลากร

เดินทางไปท ากิจกรรมร่วมกับนักศกึษาต ารวจภูธรภาค

 8 และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาของ

ต ารวจภูธรภาค 8

กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 ได้ส่ง

บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี

รายได้จาการเรียนการสอน

2016-no expiry date โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย 

Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้น าคณาจารย์และ

นักศกึษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็น

เวลา 1 ภาคการศกึษา โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนมีนาคม 

2561 ถงึจบภาคการศกึษา

รายช่ือนักศกึษา
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8 1.National University of Laos and Suan 

Sunandha Rajabhat Universith

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. Exchange of faculty, staff members and 

students                                    

2. Joint research activiteis                     

3. Participation in seminars and acadernic 

meetings                                       

4. Exchange of academic materials nad 

others information

1. Exchange of faculty, staff members and 

students

ประจ าปีการศกึษา 

2562


18/02/2017-no expiry 

date

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น าคณาจารย์และ

นักศกึษา ศกึษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้าน

วิชาการ และเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ระหว่างวันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

เล่มรายงานโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ

 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว   (แผน

เครือข่ายต่างประเทศ
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18-ธ.ค.-60

1) ศิษย์เก่า 2) ชุมชน
3) สมาคม

วิชาชีพ

4)

ผู้ประกอบก

าร

5)

มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ

จ ำนวนเครือข่ำยย่อยในประเทศท่ีมี

กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง

1.00 1.00 1.00 3.00 0.00

จ ำนวนเครือข่ำยย่อยท้ังหมด 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00

คิดเป็นร้อยละ

การนับกลุ่มเครือข่ายท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองจะนับได้เม่ือเครือข่ายย่อยในกลุ่มเครือข่ายน้ันๆ มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองอย่างเด่นชัด อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเครือข่ายย่อย

100 5 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

หน่วยงาน เป้าหมาย รายการข้อมูล

ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง จ านวนกลุ่มเครือข่ายความร่วมมอืใน

ประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ  80 ข้ึนไป (นับเฉพาะกลุ่ม

เครือข่าย 1-4)

จ านวนกลุ่มเครือข่าย

ท้ังหมด (นับเฉพาะกลุ่ม

เครือข่าย 1-4)

คดิเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100 คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย : ≥ 40.00

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ≥ 40.00

100.00

ตัวช้ีวัด 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศท่ีมกีารด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

4
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

18-ธ.ค.-60

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :

1) 
ศิษ

ย์เ
ก่า

2)
ชุม

ชน

3)
สม

าค
มวิ

ชา
ชีพ

4)
 ผู้
ปร

ะก
อบ

กา
ร

5)
 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
ต่า

งป
ระ

เท
ศ ต่อเน่ือง

(มีการจัด

กิจกรรม

ร่วมกันทุกปี)

ไม่ต่อเน่ือง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน     

                  2.การจัดกจิกรรมคืนสู่เหย้า

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและระดมทุนจาก

ศิษย์เก่า

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน

6-ธ.ค.-60 

2 ชุมชนพระยาประสิทธ์   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและบริการวิชา

ทางวิชาการของวิทยาลัย

เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและบริการวิชา

ทางวิชาการของวิทยาลัย

4 พ.ย. 60 และ 11 

พ.ย. 60


3 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum     

                     2.กจิกรรมศกึษาดู

งาน

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum

14-ต.ค.-60 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระยะเวลาของการ

เป็นเครือข่ายร่วมกัน

หน่วยงานเจ้าของเครือข่ายช่ือเครือข่ายย่อยท้ังหมดล าดับ ความต่อเน่ืองของการกลุ่มเครือข่าย

1.ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 นางสาวเบญจวรรณ  เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 33 (VIP

 )ได้น าชุดเคร่ืองนอนเด็กอนุบาล และเงินจ านวน 10,000 

บาท มาร่วมบริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ  เพ่ือน าไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางม้ิน อ.

แม่สรวย จ. เชียงราย  โดยมีรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการเป็นผู้รับมอบ

ได้ท ากจิกรรมร่วมกันและนักศกึษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทุน

ท ากิจกรรม

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61

4 พ.ย. 2560 อาจารย์นฤมล ชมโฉม ได้ลงบริการวิชาการ

พ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสนโดยมีวิทยากรคุณสุกัญญา โชติ

อภิสิทธ์ิกุล ได้ให้ความรู้เร่ืองกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัต

ลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคนในชุมชนพระยาประสิทธ์ิ

และนักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์

ชุมชน และ 11 พ.ย. 2560  อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล 

ได้ลงบริการวิชาการพ้ืนท่ีชุมชนท่าน้ าสามเสนโดยมี

วิทยากรคุณสุกัญญา โชติอภิสิทธ์ิกุล ได้ให้ความรู้เร่ืองการ

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพ่ือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคนในชุมชนพระยาประสิทธ์ิและ

นักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นิยม 

สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและการจัดสัมมนา 

TQM Forum คร้ังท่ี 27

"ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความส าเร็จในการ

ท างาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลท่ี ๙"

ชุมชนและวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน 

และท าให้ชุมชนมีการสร้างตบลาดออน

ไลนืและมักลยุทธ์ในการกระตุ้นการขาย

สินค้า และอาจารย์ได้น าองค์ความรู้ท่ีมี

แลกเปล่ียนกับชุมชนเพ่ือพัฒนาตน

อาจารย์

บุคคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันและ

แลกเปล่ียนความคดิและพัฒนาอาจารย์

ในด้านการเรียนการสอน

ระดับการมีส่วนร่วมรายละเอียดของการด าเนินงานตามรายละเอียด

ข้อตกลงการเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ท่ีด าเนินการ รายละเอีดของผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน /หรือรายละเอียดท่ีจะด าเนินการ

ร่วมกัน

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็ม

เค เรสโตรองต์ จ ากัด

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1.ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร      

2.การสนันสนุนด้านการปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ                     3.กา

รสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา                            4.

 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น 

การท าโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม และ

จัดกิจกรรรมให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ                                5. การ

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องตาม

ข้อตกลงท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร

1.การสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา

ประจ าปีการศกึษา 

2560


5 กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา   วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. ด้านหลักสูตร

2. การจัดการเรียนการสอน

3. ด้านสนับสนุนสถานท่ีและค่าใช้จ่าย

1. การจัดการเรียนการสอน

ประจ าปีการศกึษา 

2560


6 กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8กับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ

ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม  

การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ

พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากร 

ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ

เอกสารทางวิชาการอื่นๆ 

3. การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้องกับบทบาทของภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

4. การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจัย และ

กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ

ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม  

การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ

พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

ประจ าปีการศกึษา 

2560


7 ADDENDUM TO MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING BETWEEN SUAN 

SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY AND 

CHIHLEE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. Exchange of faculty, staff members and 

students                                    

2. Joint research activiteis                     

3. Participation in seminars and acadernic 

meetings                                       

4. Exchange of academic materials nad 

others information

1. Exchange of faculty, staff members and 

students

ประจ าปีการศกึษา 

2561


16 ก.ค.55-16 ก.ค.60 วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็มเค เรส

โตรองต์ จ ากัดได้จัดโครงการวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

2560 เพ่ือน าคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปท า

กิจกรรมร่วมกับนักศกึษาและจัดการเรียนการสอน

ให้กับนักศกึษา

ทาง เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากัด ได้ส่ง

บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี

รายได้จาการเรียนการสอน

20 พ.ย. 55-20 พ.ย. 

59

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก 

กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทได้จัดโครงการวันท่ี 

21-22 พฤศจิกายน 2560 พ่ือน าคณะผู้บริหารและ

บุคลากรเดินทางไปท ากิจกรรมร่วมกับนักศกึษาทหาร

และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาของทหาร

กองทัพบกได้ส่งบุคลากรมาเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ

จัดการคุณภาพและมีรายได้จาการเรียน

การสอน

26/4/2559 - ไม่มีท่ี

ส้ินสุด

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ด าเนินงานจัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการวันท่ี 4-5 

พฤศจิกายน 2560 เพ่ือน าคณะผู้บริหารและบุคลากร

เดินทางไปท ากิจกรรมร่วมกับนักศกึษาต ารวจภูธรภาค

 8 และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาของ

ต ารวจภูธรภาค 8

กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 ได้ส่ง

บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี

รายได้จาการเรียนการสอน

2016-no expiry date โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย 

Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้น าคณาจารย์และ

นักศกึษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็น

เวลา 1 ภาคการศกึษา โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนมีนาคม 

2561 ถงึจบภาคการศกึษา

รายช่ือนักศกึษา

FM-ME - 03 2



8 1.National University of Laos and Suan 

Sunandha Rajabhat Universith

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

1. Exchange of faculty, staff members and 

students                                    

2. Joint research activiteis                     

3. Participation in seminars and acadernic 

meetings                                       

4. Exchange of academic materials nad 

others information

1. Exchange of faculty, staff members and 

students

ประจ าปีการศกึษา 

2562


18/02/2017-no expiry 

date

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น าคณาจารย์และ

นักศกึษา ศกึษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้าน

วิชาการ และเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ระหว่างวันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

เล่มรายงานโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ

 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว   (แผน

เครือข่ายต่างประเทศ
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ตาราง 1. สรุปผลการด าเนินงาน

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00 2 2 2 100 5 บรรลุ

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

≥ 50.00

21) มหาวิทยาลัย ≥ 50.00

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

จ านวน 

ข้อตกลงความ

ร่วมมือท้ังหมด

หมายเหตุ  ข้อตกลงความร่วมมือ คอื MOU หรือ MOA

ตัวช้ีวัด 3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน

ส.ค.-61

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

7) บัณฑิตวิทยาลัย

8) วิทยาลัยนานาชาติ

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

4) คณะวิทยาการจัดการ

เป้าหมาย : ≥ 50.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ

ต่างประเทศท่ีด าเนินกิจกรรม

ส าเร็จตามท่ีก าหนด

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือท่ีก าหนดกิจกรรม

การด าเนินงานท้ังหมด ของเครือข่ายต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คดิเป็นร้อยละ คะแนนของตัวช้ีวัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

1) คณะครุศาสตร์

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ *

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :

1) 
ศิษ

ย์เ
ก่า

2)
ชุม

ชน

3)
สม

าค
มวิ

ชา
ชีพ

4)
 ผู้
ปร

ะก
อบ

กา
ร

5)
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

ต่า
งป

ระ
เท
ศ ต่อเน่ือง

(มีการจัด

กิจกรรม

ร่วมกันทุกปี)

ไม่ต่อเน่ือง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1
National University of Laos, Lao 

People's Democratic Republic
√ √

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

1. การแลกเปล่ียนอาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา            

  2. การร่วมกิจกรรมวิจัย         

   3.การร่วมสัมมนาและการ

ประชุมวิชาการ                      

  4. การแลกเปล่ียนข้อมูล/ส่ิง

สนับสนุนทางวิชาการและข้อมูล

อื่นๆ

การร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือ

แลกเปล่ียนส่ิงสนับสนุน/ทาง

วิชาการ

วันท่ี 15-17 

กุมภาพันธ์ 2561

√

2 Chihlee University of Technology √ √
วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

1. จัดโปรแกรมการศึกษาร่วมกัน 

   2. แลกเปล่ียนอาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี นักวิจัย และนักศึกษา

การแลกเปล่ียนอาจารย์และ

นักศึกษา

ภาคเรียน 2/2560 √

หมายเหตุ

(1) หมายถึง ช่ือมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีท าความร่วมมือด้วย

(2) หมายถึง คณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(3) ระยะเวลาของการลงนามความร่วมมือ ท่ีระบุใน MOU / MOA (ระบุจ านวนปี และระยะเวลา เช่น จ านวน 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561)

(4) รายละเอียดข้อตกลง/กิจกรรมท่ีระบุใน MOU/MOA (สามารถดูได้จากวัตถุประสงค์ หรือ กรอบและแนวทางความร่วมมือ)

(5) รายละเอียดข้อตกลง/กิจกรรมท่ีระบุในแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(6) รายละเอียดกิจกรรมท่ีเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(7) ระดับการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 

    ระดับ 1 หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสาร                                         

    ระดับ 2 คือ การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

    ระดับ 3 การเก่ียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้เครือข่ายว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของเครือข่ายจะถูกน าไปพิจารณา เป็นทางเลือกในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา

              ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดต้ังคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

รอบไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2561 - 30 ส.ค. 2561)

ระยะเวลาของการ

เป็นเครือข่ายร่วมกัน

      (3)

หน่วยงานเจ้าของ

เครือข่าย (2)

ช่ือเครือข่ายย่อยท้ังหมด (1)ล าดับ ความต่อเน่ืองของการ

ด าเนินการร่วมกัน

กลุ่มเครือข่าย ข้อตกลง

ความ 

ร่วมมือใหม่

5 ปี (24 พฤศจิกายน 

2557 - 24 

พฤศจิกายน 2562)

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ

นักศึกษา จ านวน 18 คน 

เดินทางไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

เล่มรายงานโครงการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

 (แผนเครือข่ายต่างประเทศ

พฤศจิกายน 2559 - 

อาจารย์ และนักศึกษา เดินทางไป

ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Chihlee เป็น

เวลา 1 ภาคการศึกษา  นักศึกษา 

จ านวน 8 คน และอาจารย์ จ านวน 1 

คน

รายช่ือนักศึกษา

ระดับการมีส่วนร่วม (7)

ตัวช้ีวัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมอืกับเครือข่ายต่างประเทศ

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน / รอบ

รายละเอียดของการ

ด าเนินงานตามรายละเอียด

ข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (6)

ว/ด/ป ท่ีด าเนินการ รายละเอียดของผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข้อตกลงการเป็น

เครือข่ายร่วมกัน /หรือ

รายละเอียดท่ีจะด าเนินการ

ร่วมกัน (4)

รายละเอียดข้อตกลงการเป็น

เครือข่ายร่วมกัน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5)
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รายการข้อมูล แผนแสวงหาเครือข่าย
แผนขับเคล่ือน

เครือข่ายต่างประเทศ

ร้อยลเฉล่ียของการ

ด าเนินการตามแผน
รายการข้อมูล

การด าเนินการตาม

แผนฯ แสวงหา

เครือข่าย

การตามแผนฯ 

ขับเคล่ือนเครือข่าย

ต่างประเทศ

ร้อยลเฉล่ียของการ

ด าเนินการตามแผน

5 1) จ ำนวนกิจกรรม/

โครงกำรท่ีด ำเนินกำร

4 2 100 1) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท่ี

ด ำเนินกำรได้บรรลุท้ังหมด (ต้อง

บรรลุทุกตัวช้ีวัดท่ีกิจกรรม/

โครงกำรน้ันๆก ำหนด)

4 2 100

2) จ ำนวนกิจกรรม/

โครงกำร ในแผนฯ 

ท้ังหมด

4 2 100 2) จ ำนวนกิจกรรม/

โครงกำร ในแผนฯ 

ท้ังหมด

4 2 100

3) คิดเป็นร้อยละ 100 100 100.00 3) คิดเป็นร้อยละ 100 100 100.00

คะแนนตัวช้ีวัด

5 บบรลุ

การบรรลุ

เป้าหมาย

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

31-ส.ค.-61

 3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

หน่วยงาน

ระดับ 1 มีแผนการแสวงหา

เครือข่ายและแผนขับเคล่ือนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศท่ีได้รับการ

อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

ระดับ 2-5 การด าเนินงานตามแผน

ตัวช้ีวัด

 เป้าหมาย : 5

การด าเนินการตามแผนฯ การบรรลุ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนแสวงหำฯ ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนของแต่

ละโครงกำร

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน

กำรบรรลุ

เป้ำหมำย

1 โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ณ 

มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน (แผน

เครือข่ายต่างประเทศ)

โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ณ 

มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้

น าคณาจารย์และนักศึกษา แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาค

การศึกษา โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนมีนาคม 2561 

ถึงจบภาคการศึกษา

จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปล่ียน

6 8 บรรุล

2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัย

แห่งชาติลาว   (แผนเครือข่ายต่างประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ น า

คณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเช่ือม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันท่ี 

15-17 กุมภาพันธ์ 2561

1.มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

2.มีนักศึกษามีความรู้ความเข้า 

3.มีการน าความรู้ไปใช้ของ

ผู้เข้าร่วมงาน

4.25 5 บรรุล

1 โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

(โครงการกองทัพบก) (แผนเครือข่ายใน

ประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้

ด าเนินการจัดโครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า

สัมพันธ์ เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2561 ได้มี

นักศึกษแลศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน จ านวน 330 คน

1. ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา                         

 2. ร้อยละของนักศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรม

ต่างๆ

4.25  

                   

                80

4.82  

                        

           96.4

บรรุล

2 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน(แผน

เครือข่ายในประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพ่ิม

คุณภาพท่ีสนองตอบความต้องการของชุมชน

และสังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

องค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้

1.ร้อยละของเครือข่ายท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

วิทยาลัย

2.จ านวนฐานความรู้/องค์

ความรู้

        97         

                     

                     

                     

    1 ฐาน

         98.08         

                          

                          

                          

                      1 

ฐาน

บรรุล

3 โครงการถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและ

ความส าเร็จในการท างานโดยผ่านโครงการฝน

หลวงของรัชกาลท่ี 9 กับมูลนิธิส่งเสริมที

คิวเอ็มในประเทศไทย(แผนเครือข่ายในประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและจัดการร่วมกับมูลนิธิ

ส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยจัดโครงการ

ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความส าเร็จใน

การท างานโดยผ่านโครงการฝนหลวงของ

รัชกาลท่ี 9 กับมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มใน

ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2560 ได้มี

คณาจาร์เข้าร่วมงาน จ านวน 8 คน

ระดับความพึงพอใจของ

เครือข่ายท่ีมีต่อการด าเนิน

กิจกรรมของวิทยาลัย

90 93.25 บรรุล

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนแสวงหำควำมร่วมมือกับเครือข่ำย

หน่วยงำน วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดอืน



4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

สหกิจศึกษา(แผนเครือข่ายในประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้

ด าเนินการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เม่ือ

วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนัน

ทานุสรณ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

 และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 355 

คนและมีวิทยากรให้ความรู้ดังน้ี 1.ผศ.ปรเมษฐ์ 

 แสงออ่น ให้ความรู้เร่ืองการพัฒนาตนเอง

จากการฝึกประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา 

พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู้  เร่ืองบุคลิกภาพใน

การท างาน 3.นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทน

ศิษย์เก่า) ให้ความรู้เร่ืองประสบการณ์การฝึก

ฝึกสหกิจศึกษา 4.คุณกฤตภาส ณ พัทลุง ให้

ความรู้เร่ืองการเขียนเรซูเม่ในการสมัครงาน

ระดับความพึงพอใจของ

เครือข่ายท่ีมีต่อการด าเนิน

กิจกรรมของวิทยาลัย

85 95.12 บรรุล



รายการข้อมูล ข้อมูล รายการข้อมูล ข้อมูล

5 1) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร

5 1) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรได้

บรรลุท้ังหมด (ต้องบรรลุทุกตัวช้ีวัดท่ีกิจกรรม/

โครงกำรน้ันๆก ำหนด)

5

2) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน

แผนฯ ท้ังหมด

5 2) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน

แผนฯ ท้ังหมด

5

3) คิดเป็นร้อยละ 100.00 3) คิดเป็นร้อยละ 60.00

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 5 บรรลุ

คะแนนตัวช้ีวัด
การบรรลุ

เป้าหมาย
การด าเนินการตามแผนฯ การบรรลุ

ตัวช้ีวัด 3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

 เป้าหมาย : 5

หน่วยงาน เป้าหมาย

ระดับ 1มีคณะท างานการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย และ

มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย ท่ีผ่านการ

ระดับ 2-5 การด าเนินงานตามแผน



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

30/5/2561

หน่วยงาน เป้าหมาย กิจรรมท่ีบรรลุ(1) กิจกรรมตามแผนO คดิเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมาย

100 11 13 84.62 1.00009) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ) URL 12 URL N/A 1 12 0 N/A N/A 0 0 13
2 การฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท. URL 50 URL 0
3 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ในต่างประเทศ) URL 6 URL N/A 1 1 0 1 1 0 0 4

4 จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน คร้ัง ร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษา
ต่อเดือน

6 496 1,527 1,695 2,055 2,543 1,637 2530 12489

5 เว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์ URL ร้อยละ 100 จ านวนอาจารย์ N/A 48 6 0 0 0 0 1 55
6 จ านวน มคอ. ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์ ไฟล์ อาจารย์ x 2 N/A 96 216 151 175 0 0 52 690

7 จ านวนเอกสารการเรียนการสอนท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์ ไฟล์ อาจารย์ x 2 N/A 102 258 144 249 0 0 52 805
8 บทความวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ใน Proceedings/ Journal ท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีน ามาเผยแพร่ไว้

บนเว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์
ไฟล์ ร้อยละ 80 จ านวนอาจารย์ N/A 29 20 44 5 0 0 0 98

9 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือข่าวสารบนเว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน โดยแนบไฟล์เน้ือหาท่ีเป็นไฟล์ .
pdf

ไฟล์ 120 ข่าว 6 13 11 40 58 48 36 43 255

10 วารสารวิชาการออนไลน์ประจ าหน่วยงาน ฉบับ 1 ฉบับ N/A N/A 1 0 N/A N/A 1 0 2

11 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีมี Proceedings Online บนเว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน Proceedings 1 ฉบับ N/A 1 0 0 1 0 0 0 2
12 จ านวนบทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar 

หรือฐานข้อมูลท่ีสูงกว่า
เร่ือง ร้อยละ 80 จ านวนอาจารย์ 2 12 0 0 0 14

13 จ านวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ SJR, SCOPUS, ISI เร่ือง ร้อยละของจ านวนอาจารย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 10
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ร้อยละ 5
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 5

N/A N/A 5 2 0 0 0 0 7

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน: ..........................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิลัยราชภัฏสวนสุนันทา...........................

N/A

จ านวนอาจารย์: ......54.........คน

ท่ี เป้าหมาย/ปี
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

N/A



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

 ≥  0.50 0 1 1 55 1.81 5 บรรลุ

 ≥  0.50

การบรรลุ

เป้าหมาย

รวม

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวช้ีวัด 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัย

ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัล จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (นับ

เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)
คิดเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัด

10/7/2561
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4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ชาติ
นานาชา

ติ
วิจัย

งาน

สร้างสร

รค์

1
Rivalry and Cooperation: Military 

Rule on The Thai-Burmese Border

INTERNTIONAL INSTITUTE OF 

ENGINEERS AND RESEARCHERS
√ √ 21-22 ธันวาคม 2560 อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ รัฐศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ

ล าดับ ช่ือผลงานท่ีได้รับรางวัล ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล

ระดับรางวัล

ว-ด-ป ได้รับรางวัล ช่ือ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

The IIER Excellent Paper Award

สาขาวิชา สังกัดคณะ/วิทยาลัย

ระบุด้านของรางวัล



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม ป.โท ป.เอก รวม

 ≥  0.50
0 0 0 100 76 176 0.00 0 ไม่บรรลุ

 ≥  0.50รวม

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด (นับ

เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)

6)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

การบรรลุ

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับรางวัล
คิดเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัด

3/7/1961
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เป้าหมาย ร้อยละการรับรู้ คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมาย

 ≥  80.00 96.4 5 บรรลุ

หลักฐาน

ตัวช้ีวัด 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

1. ข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. รายงานผลการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. แผนการปรับปรุงตามผลการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

28-ก.ย.-61
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

คะแนนตัวช้ีวัด

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม นักศึกษาสวนสุนันทา
นักศึกษาจาก

ต่างประเทศ
รวม

2 0 0 0 0 0 8 0 8 8 

2

รายละเอียดผลการด าเนินงานนักศึกษาต่างชาติ :

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายละเอียดผลการด าเนินงาน นักศึกษาแลกเปล่ียน:

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปแลกเปล่ียนในต่างประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1 58123451120 รัฐศาสตร์ 3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

2 58127335033 การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

3 58127335001 การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

4 58122901052 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการตลาด 3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

5 58127322010 การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือ
ธุรกิจ

3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

6 59127323071 การจัดการคุณภาพ 3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

7 59123451208 รัฐศาสตร์ 3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

8
59123451114 รัฐศาสตร์ 3 8 ม.ค. 2561   - 30 เมษายน 2561

นางสาว ปริยาพร ค าโทน

นายธีระพงษ์ ดีตุ

นางสาวพิชยา   กิจชนะพานิชย์

นางสาว เจนจิรา  รัตนวรรณ

นายจักรพงษ์    คนซ่ือ

นางสาว ปติญญา ภูสมสาย

ระยะเวลาของการแลกเปล่ียน

นายเอ็มชัย   แสนกรุง

สาขาท่ีศึกษา ช้ันปี ประเทศท่ีไปแลกเปล่ียน มหาวิทยาลัยท่ีไปแลกเปล่ียน

ไต้หวัน Chihlee University of technology 

ไต้หวัน Chihlee University of technology 

ไต้หวัน Chihlee University of technology 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ช้ันปี
ช่ือ-สกุล จากประเทศ

ระดับการศึกษา
สาขาท่ีศึกษารหัสนักศึกษา

รวม

ตัวช้ีวัด

หน่วยงาน

จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน

เป้าหมาย
การบรรลุ

เป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน

30-พ.ค.-61

ไต้หวัน Chihlee University of technology 

ไต้หวัน Chihlee University of technology 

ไต้หวัน Chihlee University of technology 

ล าดับ

ไต้หวัน Chihlee University of technology 

นางสาวประภาพร หมอนวดดี ไต้หวัน Chihlee University of technology 
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คะแนนตัวช้ีวัด

หน่วยงาน

จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

เป้าหมาย
การบรรลุ

เป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน

นักศึกษาจากต่างประเทศมาแลกเปล่ียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะ/วิทยาลัยล าดับ ช่ือ-สกุล จากประเทศ มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาของการ

แลกเปล่ียน

FM-ME - 03 2



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

1 5.0000 

1

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1 Mr. John Sterling Forssen Smith 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ต่างชาติ

รวม

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

1

30-พ.ค.-61

ตัวช้ีวัด 4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ

หน่วยงาน เป้าหมาย คะแนนตัวช้ีวัด

วุฒิการศกึษา
สังกัดสาขาท่ีศกึษา

การบรรลุ

เป้าหมาย

United States of America

จากประเทศ

M.A. (History) University of Michigan, 2016



ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน/รอบ

วันท่ีได้รับการรับรอง ระยะเวลาของการรับรอง

1 0 0 0 0 ไม่บรรลุ

3

หลักฐาน 1. จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรท่ีได้รับรองมำตรฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

2. ใบรับรอง (Certificate) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

รวม

หน่วยงานท่ีให้การรับรอง

ตัวช้ีวัด 4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับรองมาตรฐาน

หน่วยงาน เป้าหมาย คะแนนตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมายช่ือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับรองมาตรฐาน

0

30-พ.ค.-61
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รายการข้อมูล ข้อมูล รายการข้อมูล ข้อมูล

5 1) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร

5 1) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรได้

บรรลุท้ังหมด (ต้องบรรลุทุกตัวช้ีวัดท่ีกิจกรรม/

โครงกำรน้ันๆก ำหนด)

5

2) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน

แผนฯ ท้ังหมด

5 2) จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน

แผนฯ ท้ังหมด

5

3) คิดเป็นร้อยละ 100.00 3) คิดเป็นร้อยละ 80.00

9)  วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 5 บรรลุ

คะแนนตัวช้ีวัด
การบรรลุ

เป้าหมาย
การด าเนินการตามแผนฯ การบรรลุ

ตัวช้ีวัด 4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

 เป้าหมาย : 5

หน่วยงาน เป้าหมาย

ระดับ 1 มีคณะท างานการปรับปรุง

เว็บไซต์ และมีแผนการปรับปรุง

เว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรม

เก่ียวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ท่ี

ระดับ 2-5 การด าเนินงานตามแผน
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คณะผู้จัดท ำ 
1.ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2.อาจารย์ ดร.จริาภรณ ์บุญยิ่ง   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3.อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4.อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.อาจารย์ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงออ่น  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

7. นางสาวน  าทิพย์ กลีบบัวบาน   หัวหนา้ส านักงาน 

8. นางสาววาสนา อน้ป้อม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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