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1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประจําปีการศึกษา 2561 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึง

ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจําปีการศึกษา 

2561 ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 

- 31 กรกฎาคม 2562) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ดังน้ี 1) ตัวแทนผู้บริหาร จํานวน 5 

คน 2) ตัวแทนอาจารย์ จํานวน 5 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 6 คน 4) ตัวแทน

นักศึกษา จํานวน 6 คน 5) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 3 คน และ 6) ตัวแทนศิษย์เก่า จํานวน 5 คน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 5 

องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉล่ีย 4.26 ได้คุณภาพ

ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1.51  –  2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50   การดําเนินงานระดับพอใช ้

3.51 – 4.50   การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก

1 1.2,1.3,1.4 

(2.20) 
1.5,1.6

(5.00) 
1.1

(3.73) 
3.39 การดําเนินงานระดับดี

 
2 2.2

(5.00) 
2.1

(5.00)

2.3

(5.00)

5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

3 - 3.1

(5.00)

- 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4 - 4.1

(5.00)

- 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5 - 5.1,5.2

(5.00)

- 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ย 2.90 5.00 4.37

4.26 การดําเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน การดําเนินงาน 

ระดับดี 

การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน

ระดับดี   
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(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 
 
 

 

1. ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล) 

 

                                                 

2. ลงนาม................................................................................กรรมการ 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์) 

                                                     

 

3. ลงนาม................................................................................กรรมการ 

                    (อาจารย์ วุฒิชัย วัยวฒิุ) 

 

 

 4. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 

                             (นางสาวโชติกา เขียนนิล) 

 

5. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 

                             (นางสาวอภิญญา จูเลิศ) 
 

 

6. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 

                            (นายกิตติพัฒน์  บัวเล็ก) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ
1.  หน้าปก 

 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการ

ประเมินตนเอง 

   

 1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน    

 1.3 การระบุ วนั เดือน ป ีที่จัดทํารายงาน    

2.  คํานํา 

 2.1 การระบุวตัถุประสงค์ในการประเมิน    

 2.2 การระบุองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีรายงาน    

 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    

 3.2 ความสอดคล้องของหัวข้อกับเนื้อหาภายใน    

4.  ส่วนที่  1  บริบทของหน่วยงาน 

 4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    

 4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ

วัตถุประสงค ์

   

 4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร    

 4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําหน่วยงานชุดปัจจุบัน    

 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน     

 4.6 จํานวนนักศึกษา     

 4.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากร    

 4.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ    

 4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน    

5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 

5.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา/ผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 

   

6.   ส่วนที่  3  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 6.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ระดับคณะ 
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หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ
7.  ส่วนที่  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 
 7.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ    

  7.1.1 คําอธิบายตัวบ่งชี้    

7.1.2  เกณฑ์การให้คะแนน    

7.1.3  ผลการดําเนินงาน   

7.1.4  รายการหลักฐาน   

7.1.5  การประเมินตนเอง   

7.1.6  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแต่ละ

องค์ประกอบ 

  

8.  ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

8.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ   

8.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ   

9.  ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
9.1 การระบุข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน   

10.  ภาคผนวก 

10.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร   

10.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคณุภาพ ระดับคณะ   
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4. สรุปข้อมูลพืน้ฐานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ปรัชญา : 
  มีภูมิปัญญา ภมิูธรรม ภาวะผู้นํา และพัฒนาสังคม 

 วิสัยทัศน์ : 
  ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 พันธกิจ : 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและ

นวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การทํานุบํารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 4.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช   เกิดวิชัย  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ ์ กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวฒิุ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  บุตรดี  กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวฒิุ 

4. ดร.วิฑูรย์    สิมะโชคดี กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวฒิุ 

5. ดร.นาที    รัชกิจประการ กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวฒิุ 

6. นายสมนึก    งามนิธิพร กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวฒิุ 

7. อาจารย์นิยม    สุวรรณเดช กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิริภัทร์ธาดา กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์    แสงอ่อน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์   สิทธิวรงค์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวน้ําทิพย์   กลีบบัวบาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์  คณบดี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์    แสงอ่อน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บญุยิง่            รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนั 

       คุณภาพ 

4. อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ 

       วิชาการ 

5. อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

6. อาจารย์ ดร.ภทัรวิทย์ อยู่วัฒนะ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

7. ผู้อํานวยการหลักสูตร 

8. หัวหน้าสาขาวิชา  

9. ประธานหลักสูตร  

    10. หัวหน้าสํานักงาน 
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4.3 โครงสร้างการบริหาร 
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 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน 10  หลักสูตร 

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปหลักสูตรที่เปิดสอน  

ช่ือหลักสูตร 
ระดับปริญญา 

ป.ตรี 
ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก

1. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคณุภาพ   

2. รฐัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์   

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ   

4. รฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง   
5. รฐัศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง   
6. ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ   
7. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทนุมนุษย์และองค์การ   

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการตลาด   

9. หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ   

10. หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการ   

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

4.5 จํานวนนักศึกษา 
 ตาราง 2 แสดงจํานวนนักศึกษา 

ช่ือหน่วยงาน 
ระดับการศึกษา

จํานวน  
ปีการศึกษา 
2559  (คน) 

ปีการศึกษา 
2560 (คน) 

ปีการศึกษา 
2561 (คน) 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

ปริญญาตรี 1,904 2,276 2,660

ปริญญาโท 44 82 142

ปริญญาเอก 41 76 71

รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,989 2,434 2,873 

  แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

ตาราง 3 แสดง จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน ประจําปีการศึกษา 2561 
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ช่ือหลักสูตร 
ระดับปริญญา  

ป.ตรี (คน) ป.โท (คน) ป.เอก (คน)
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  44

2. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  27

3. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 72 

4.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 17 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด  

196   

6. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1,872   

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 207   

8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 242   

9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ  

143   

รวม 2,660 142 71 
 

4.6 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
 ตาราง 4 แสดงจํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(งปม.แผ่นดิน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงินรายได้) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปริญญาเอก 5 6 9 11 16 20.5 16 22 29.5

ปริญญาโท 5 5.5 4 26.5 24 26.5 31.5 29.5 30.5

รวมทั้งหมด 10 11.5 13 37.5 40 47 47.5 51.5 60

  แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 ตาราง 5 แสดงจํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
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ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งปม.แผ่นดิน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 2561

ปี 2559 
ปี 

2560 
ปี 2561 ปี 2559

ปี 
2560 

ปี 2561 

ศาสตราจารย์ - - - 1 - - 1 - -

รองศาสตราจารย์ - - 1 1 1.5 1.5 1 1.5 2.5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 2 5 2 7 4 8 9 9

อาจารย์ 4 36.5 7 33.5 4.5 41.5 37.5 41 48.5

รวมทั้งหมด 10 38.5 13 37.5 13 47 47.5 51.5 60 
 แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ตาราง 6 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร

รวม พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

(งปม.
แผ่นดิน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(เงินรายได้) 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ปริญญาเอก - - - - -

ปริญญาโท - 3 6 - 9

ปริญญาตร ี - - 14 - 14

ตํากว่าระดับปริญญาตร ี - - 4 - 4
รวมทั้งหมด - 3 24 - 27

  แหล่งข้อมูล : วิทยาลัยนวัตกรรมนานาชาติ 
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 4.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณ 
 ตาราง 7 แสดงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ได้รับจดัสรร) 

ประเภท ประจําปีงบประมาณ (รายได้) 
2560 2561 2562 

งบบุคลากร 21,375,050 29,567,280 25,558,519.00

งบดําเนินงาน 22,751,950 21,140,740 30,128,728.00

งบลงทุน 9,796,200 9,531,000 3,838,100.00

งบเงินอุดหนุน - - - 

งบรายจ่ายอื่น - - - 

รวมทั้งสิ้น 53,923,200 60,239,020 59,525,347.00 

 แหล่งข้อมูล : วิทยาลัยนวัตกรรมนานาชาติ 

 

 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
             เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง 

 อัตลักษณ์ (Identity) 
 1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างความโดด

เด่นในการประกอบอาชีพ  

 3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

 วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) 
 1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล  

       3. บุคลากรมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มีความศรทัธา และผูกพันต่อองค์การ
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 

 5.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

  5.2 วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 3 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ของ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ ร่วมกันจัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจําแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อน

การตรวจเย่ียม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 
 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานในเอกสารและ

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

กําหนดการ ตรวจเยี่ยม  

ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
 การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

1.1 สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ดังน้ี  

ตัวแทนกลุ่ม จํานวน 
1. ผู้บริหาร 5 คน

2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน
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ตัวแทนกลุ่ม จํานวน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 4 คน

4. นักศึกษา 7 คน

5. ศิษย์เก่า 6 คน

6. ผู้ใช้บัณฑิต 3 คน

 

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 
 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 

 

5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
             วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเย่ียมพ้ืนที่การ

ให้บริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 6.1 สรปุผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

( =  บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.25 คะแนน 37.27 3.73 บรรลุ 3.73

10

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 38 29.5*100 ร้อยละ 42.19 บรรลุ 5.00

60

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 11.5*100 ร้อยละ 19.17  ไม่บรรล ุ 1. 60

60

ตัวบ่งชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

+- ร้อยละ 10 46.33 -25*100 ร้อยละ 85.34  ไม่บรรล ุ 0.00

25

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ

(1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

บรรลุ 5.00

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 

6 ข้อ 6 ข้อ

(1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

บรรลุ 5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

( =  บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ

(1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

บรรลุ 5.00

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์

กลุ่มมนุษย์ฯ 

25,000 บาท 

10,107,707 168,461.78 บรรลุ 5.00

60

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจําและนักวิจัย 

กลุ่มมนุษย์ฯ 

ร้อยละ 20 

31.20*100 ร้อยละ 52 บรรลุ 5.00

60

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ

(1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

บรรลุ 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ

(1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

บรรลุ 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

 

7 ข้อ 6 ข้อ

(1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

บรรลุ 5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

( =  บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ

(1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

บรรลุ 5.00

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.26
 

6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01–1.50 การดําเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก

จํานวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 (2.20) (5) (3.73) 3.39 การดําเนินงานระดับดี
2 3 (5) (5) (5) 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
3 1 - (5) - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
4 1 - (5) - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
5 2 - (5) - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

รวม 13 4 7 2 

คะแนนเฉลี่ย 2.90 5.00 4.37 4.26 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับด ี
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความขยันม่ันเพียรในการทํางาน และมีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-

3. จดุที่ควรพฒันา 
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ในด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการนําไปใช้

ประโยชน์กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม 

2. ส่งเสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการเพิม่มากยิ่งข้ึน 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
-

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

1. ทุนวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรเพิ่มการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 และระดับนานาชาติ Scopus

3. จดุที่ควรพฒันา 
1. ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้มีระดับที่สูงข้ึนตามประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
-

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือชุมชน

2. เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

3. มีการจัดทําแผนบริการวิชาการในท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม 
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-

3. จดุที่ควรพฒันา 
-

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
-

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-
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องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

1. มีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายให้กับนิสิต

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-

3. จดุที่ควรพฒันา 
-

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
-

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

1. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยและมีแนวทางการไปสู่เป้าหมายของ

การทํางานที่ชัดเจน 

2. มีแผนพัฒนาและสร้างระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

อย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-

3. จดุที่ควรพฒันา 
1. ควรทบทวนการจัดการแผนบริหารความเสี่ยงที่เช่ือมโยงกับแผนการจัดความรูที้่สามารถแก้ปัญหาได้

อย่างเปน็รปูธรรม 

2. สนับสนนุนวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทาํงาน

ของบุคลากร และการเรียนการสอน 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
-

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-
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7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 
1. กลุ่มผู้บริหาร 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 9.30 น.  เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.20 น. 
ผู้สัมภาษณ์  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล  ประธานกรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์  กรรมการ 

 3. อาจารย์ วุฒิชัย วัยวุฒิ กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5. อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วฒันะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผลการสัมภาษณ์  
 1. เอกลักษณ์ของวิทยาลัย “เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พฒันานวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรม

องค์การอย่างต่อเนื่อง” ประสบความสําเร็จอย่างไร 

  - “เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มจํานวนหลักสูตรทั้ง

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นสากล เนื่องจากมีการรับนักศึกษาจาก

ประเทศจีน 

  - “พัฒนานวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง” วิทยาลัยมีการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 2. ระบบกลไกในการจดลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเป็นอย่างไร 

  - พัฒนาร่วมกบันักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อขอจดลิขสิทธิ์ 

  - พัฒนาร่วมกบัชุมชน โดยให้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน 

  - มีหน่วยงานเจ้าภาพติดตามและมีงบประมาณสนับสนุน 
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 3. ผลงานวิจัย/บริการวิชาการ สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างไรให้เป็นไปตาม “เอกลักษณ์ของ

วิทยาลัย” 

  - มีการนําผลจากการบริการวิชาการหรืองานวิจัยไปบรูณากับการเรียนการสอน โดยมีการ

กําหนดใน มคอ. 

 4. กลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

  - มหาวิทยาลัยวิเคราะห์อัตรากําลัง วุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อมากําหนด

เป็นโครงการ Fast Track  

  - วิทยาลัยกําหนดเป้าหมายไว้ที่ 10 คน โดยสนับสนุนอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ เช่น 

อนุญาตให้อาจารย์พักงานในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 12 เดือน เพื่อมีเวลาในการทําตําแหน่งวิชาการ เจรจา

เพื่อขอลดภารงาน มีระบบพี่เลี้ยง มีเงินรางวัล เป็นต้น 

 5. วิทยาลัยมีแผน/กิจกรรมอะไรบ้างที่ทําให้นักศึกษาเป็นพลเมืองเข้มแข็ง 

  - วิทยาลัยมีจัดโครงการเกี่ยวกับการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

 6. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจหรือไม่ อย่างไร 

  - วิทยาลัยมีระบบ IPMS สําหรับวางแผน กําหนดตัวชี้วัด (ประกัน ก.พ.ร. และ QS) ผ่านการ

ติดตาม โดยแสดงผลเป็นกราฟและร้อยละ 

 ข้อเสนอแนะ  

  - แผนปฏิบัติการทุกแผนควรที่จะมีการบูรณาการกับการแก้ปัญหาทางสังคม มีการพัฒนา

ผู้เรียนการฝ่ายวิชาการ สร้างสรรค์ให้เป็นผู้ประกอบการ ควรจัดกิจกรรม CSR ให้กับนักศึกษา 

  - ให้เผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ ในเว็บไซค์ของทางวิทยาลัย 
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2. กลุ่มอาจารย์ 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 
ผู้สัมภาษณ์  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล  ประธานกรรมการ 

 2. อาจารย์ วุฒิชัย วัยวุฒิ    กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

2. อ.ดร.สุพัตรา ปราณี   สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

3. อ.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม  สาขาวิชาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

4. อ.ดร.พนิดา นิลอรุณ   สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 

5. ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ  สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

ผลการสัมภาษณ์  
 1. วิทยาลัยมีแผนพัฒนาอาจารย์เรื่องอะไรบ้าง 

  - อาจารย์ท่ีจบปริญญาโทต้องวางแผนเรียนในระดับปริญญาเอก และทําผลงานวิชาการ 

  - พัฒนาการทาํงานวิจัย โดยเริ่มจากการไปนําเสนอผลงานมาเป็นการตีพิมพ์ในวารสาร 

 2. ในการบริหารจัดการหลักสูตรได้บูรณาการตามพันธกิจอย่างไร 

  - เน้นให้นักศึกษาทํางานวิจัยระหว่างฝกึงานและทํา Conference โดยมีรางวัลให้นักศึกษา 

 3. นําผลงานวิจัย/องค์ความรู้ไปต่อยอดอย่างไร 

  - บูรณาการกบัการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาทําเป็นโครงการและงานวิจัย 

 4. สิ่งที่ทําทําให้เกิด Co-Creator หรือไม่ 

  - นักศึกษาสามารถออกแบบแบรนด์ แพ็คเกจให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

  - นักศึกษา (ปริญญาโท/เอก) นําความรู้ไปพัฒนาองค์กรของตนเองหรือตําแหน่งของตนเอง 

จุดเด่น 
1. มีหลักสูตรที่แตกต่างจากคณะอื่นๆ ตอบโจทย์ผู้เรียน 

2. มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 

3. ผู้บริหารสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ 

4. เปิดโอกาสและให้อิสระทางความคิด 

จุดที่ควรพฒันา 
 1. ศักยภาพของอาจารย์ ทั้งทางด้านวิชาการในศาสตร์ของแต่ละคน และทักษะการสื่อสารด้านภาษา 

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

2. การบริหารจัดการทรัพยากร (ห้องเรียน) 
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3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.15 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ วุฒิชัย วัยวุฒิ    กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. นายจเร นาคทองอินทร์   เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

2. นายจารึก รปูบุญ    นักวิชาการพัสดุ 

3. นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4. น.ส.นันทิกา อนุโต    นักวิชาการศึกษา 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามสายงานของแต่ละบุคคล 

2. สนับสนุนให้ทํา R2R เพื่อพัฒนางาน 

3. สนับสนุนให้นําเสนอผลงาน (R2R) ต่างประเทศ 

4. มีการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและพัฒนาตนเอง (คนละ 5,000 บาท) 

5. มีประกันชีวิตแบบกลุ่ม 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. จํานวนห้องเรียน และสื่อการเรียนการสอน 
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4. กลุ่มนักศึกษา 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.15 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.45 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ วุฒิชัย วัยวุฒิ     กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. นายอิสวุฒณ์ อ่อนโพธิ์ชา ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

2. น.ส.ทัศนัย สุทธิวานิช  ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

3. นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย ปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

4. นายทรงพล อินทร์สว่าง  ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

5. น.ส.สลักจิต แผนสมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 

6. นายวัชรพงศ์ น่ิมนวล  ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

7. น.ส.รัชยา เผือกแก้ว  ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

8. น.ส.พรนภา เกตวานุสรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                                                                             เพื่อการตลาด 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. มีการปรับพื้นฐาน 

2. หลักสูตรทันสมัย น่าสนใจ  

3. สามารถนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน 

4. นักศึกษาได้รับความรู้เต็มที่ และสนับสนุนการทํากิจกรรม 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถต่อยอด เอานวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้สอน ให้ค้นหาเครื่องมือในการ

แก้ปัญหาในการทํางาน 

6. ในการเรียนการสอนมีการให้นําข้อมูลมาทดลองใช้จริง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรเพิ่มกิจกรรมศึกษาดูงานในบางหลักสูตรของปริญญาเอก 

2. ควรเพิ่มฐานข้อมูลในการค้นหาวิจัยให้มากขึ้น 

3. ควรมีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่หรือโปรแกรมใหม่ๆ 
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5. กลุ่มศิษย์เก่า 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ :  10.50 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.20 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์ 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. คุณเจศิมาร์ ธนกิจการค้า    บริษัท ซิโน-ไทย 

2. นาย ณัฐพงษ์ ภูมิอ่อน   บริษัท เก็ท แอพพริเคช่ัน 

3. นางสาวพลอยไพลิน ถนนน้อย  บริษัท  InTrendMall Group 

4. นายชาญณนงค์  ขําคํา   The Walk จํากดั 

5. นางสาวยุพา หวานเงิน   ธนาคารกสิกร 

6. ดร.รวิศว์ ขนัชะลี   ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

 1. หลักสูตรมีความครอบคลุมเนื้อหาในทุกๆด้าน 

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสําคัญกับนักศึกษา 

 3. มีการผลักดันในนักศึกษาทํางานวิจัยและไปนําเสนอในระดับนานาฃาติ 

 4. มีกิจกรรมจิตอาสาในกับนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. มีความต้องการให้เพิ่มข้อมูลด้านการเขียนเว็บไซค์ 

 2. เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing 

 3. ควรปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติให้มีความทันสมัยและรองรับการเรียน 

               การสอน 
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6. กลุ่มผู้ใช้บณัฑิต 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 10.26 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.50 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์ 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. นางสาวสุจรรยา ทับทอง   หจก. สีเพชร จํากัด 

2. พ.ท.ประดิษฐ์ ฐิติศรัณย์   กองทัพบก 

3. นายธีรพัฒน์ชา บุญทะวงศ์  ฝ่ายอบรม สํานักทรัพย์สินและรายได้ มรภ.สวนสุนันทา 

ผลการสัมภาษณ ์ 
จุดเด่น  

 1. นักศึกษาของวิทยาลัยมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 

 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นยอมรับ 

 3. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน 

 4. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการเพ่ิมทักษะในเรื่องของ การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking 

 2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 3. ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้จากนอกห้องเรียน 
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ภาคผนวก ก กําหนดการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 

กําหนดการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่

08.00 - 08.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ประชุมวางแผนการประเมิ น คุณ ภาพ

การศึกษา  

ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจดัการ อาคาร 37 ช้ัน 2 

08.30 - 08.40 น. ผู้บริหารระดับคณะ กล่าวต้อนรับ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจดัการ อาคาร 37 ช้ัน 2 

08.40 - 08.50 น. ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน แนะนําคณะกรรมการและกล่าววัตถุประสงค์

ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

08.50 - 09.00 น. ผู้บริหารระดับคณะ นําเสนอผลการดําเนินงานในรอบ

ปีการศึกษา 2561 

09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์

และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

09.30 - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสัมภาษณ์ตัวแทน ผู้ใช้บัณฑิต  

10.00 - 10.30 น คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสัมภาษณ์ตัวแทน ศิษย์เก่า และนักศึกษา 

11.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตรวจเยี่ยมชมคณะ 

- ห้องเรียน innovation clue 

อาคาร 28 ช้ัน 2  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

3742 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ อาคาร 37 ช้ัน 2 
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วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตรวจสอบเอกสารห ลักฐาน /สัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจดัการ อาคาร 37 ช้ัน 2 

14.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น ต่อผู้บริหารระดับคณะ 
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ภาคผนวก ข  
คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก ง  
สรุปผลการประเมินระดับคณะวิชา 3 ปีย้อนหลัง  

(ปีการศึกษา 2559-2561) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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