
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
โครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวม 

กับเครือขาย(Chihlee University of Technology) 
 

 
 
 
 
 
 

โดย 
งานบริการการศึกษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 



คํานํา 
 

 รายงานโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย (Chihlee University) 

และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฉบับนี้จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุเพ่ือ

พัฒนาความรวมมือทางการศึกษารวมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิด สรางเสริมความสัมพันธอันดี และเตรียมความ

พรอมในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการทางวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของ การศึกษาดูงาน การ

พัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร การศึกษาวิจัย กับ Chihlee University of Technology 

 ดังนั้น คณะผูดําเนินโครงการ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดรายงาน  โครงการรวมจัดกิจกรรมทาง
วิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology)  นั้น จะสามารถพัฒนาความรวมมือทาง
การศึกษาไดอยางดีและสามาราเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและสงเสริมคุณภาพของบัณฑิตได
ดียิ่งข้ึน 
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สารบัญ 
 

คํานํา  
สารบัญ  
1. ชื่อโครงการ 1 
2. ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 1 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 1 
4. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ 1 
5. ความสอดคลองกับประกันคุณภาพภายใน 1 
6. ความสอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ 1 
7. การบูรณาการโครงการ 1 
8. หัวหนาหนวยงาน 1 
9. ผูรับผิดชอบ / คณะผูดําเนินโครงการ / นักศึกษารวมโครงการ                  2 

10.หลักการและเหตุผล 2 
11.วัตถุประสงคของโครงการ 2 
12.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 3 
13.กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ   3 
14.ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 
15.สถานท่ีดําเนินโครงการ 3 
16.แผนการดําเนินการ   4 
17.งบประมาณ 4 
18. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 4 
19. การประเมินผลโครงการ                                                                                                  5 
20. การติดตามผลโครงการ                                                                                          5 
21. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง  5 

ภาคผนวก  

            ภาคผนวก ก บันทึกอนุมัติโครงการ  
            ภาคผนวก ข กิจกรรม  

                    ภาคผนวก ค รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
                    ภาคผนวก ง ประเมินโครงการ 

 

         

 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายงานผลการดําเนินโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
1.  ชื่อโครงการ  : รวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology) 
2. ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 

2.1 สอดคลองกับพันธกิจวิทยาลัย 
 ขอท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมสนองตอความตองการทองถ่ินและสังคมท่ีสามารถสรางสรรคนวัตกรรม
และดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ตัวชี้วัด  
 3.1 ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางเครือขายเชื่อมโยงเครือขายและทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัด 3.1.1 รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัด 3.1.2 จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัด 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศท่ีมีการดําเนินการตอเนื่อง 
  ตัวชี้วัด 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสําเสร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย 
 
4. สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 4.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัย/ตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางเครือขายเชื่อมโยงเครือขายและทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัด 3.1.1 รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด 3.1.2 จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศท่ีมีการดําเนินการตอเนื่อง 

 ตัวชี้วัด 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 

  ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสําเสร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย 

 
5. สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบงชี้ 
 ระดับวิทยาลัย 

  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาปริญญาตรี 
 ระดับหลักสูตร 
  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 
6. สอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ 
 อัตลักษณ :  เปนนักปฏิบัติ   เชี่ยวชาญการสื่อสาร           จิตสาธารณะ 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย:     เนนความเปนวัง   เปนองคกรแหงการเรียนรู 
 เอกลักษณของวิทยาลัย :    เปนองคกรดานนวัตกรรมท่ีมีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ 

 



7. การบูรณาการโครงการกับ :   การจดัการเรียนการสอน       การปฏิบัติงาน/การพัฒนางาน 

 

8. ชื่อหัวหนาหนวยงาน  อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ 

 
9. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ   

คณะผูดําเนินโครงการ    

 1. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร 
 2. อาจารยปรเมษฐ แสงออน 
 3. ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ 
 4. อาจารยศิริญญา ศิริญานันท 
 5. นางสาวนันทิกา อนุโต 
 
10. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว การสงเสริมทักษะทางวิชาการ

เพ่ิมเติมจากการเรียนรูนอกหองเรียนใหแกนักศึกษาโดยการใหนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปฝกปฏิบัติจริงใน

สถานประกอบการท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทาง

วิชาการ ทักษะการใชชีวิต และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือทราบความถนัดของตนเองกอนท่ีจะไป

ประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา และเพ่ือพัฒนานักศึกษาของคณะใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคครบท้ัง 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท้ังยังเปนการตอบสนองตอวิสัยทัศน (vision) ของวิทยาลัยท่ี และสอดคลองกับอัตลักษณของ

วิทยาลัย นอกจากนี้การสงนักศึกษาไปฝกทักษะและประสบการณในสถานประกอบการท้ังในภาครัฐและ

ภาคเอกชน วิทยาลัยยังไดรับประโยชนจากสถานประกอบการโดยนําขอเสนอแนะของสถานประกอบการมา

พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน อีกท้ังยังเปน

การสรางเครือขายและสรางสัมพันธอันดีกับหนวยงานภายนอกท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือเปนแหลง

ฝกทักษะและประสบการณใหแกนักศึกษาในรุนตอไปและขยายเครือขายไปยังสถานประกอบการอ่ืน ๆ เพ่ือให

มีแหลงฝกทักษะและประสบการณท่ีหลากหลายตรงกับความตองการของนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษา

ไดรับการฝกทักษะและประสบการณตามความถนัดเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญพรอมตอการประกอบอาชีพเม่ือ

สําเร็จการศึกษาหรือทราบแนวทางการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนได 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเห็นความสําคัญของการสงนักศึกษาไปฝกทักษะและประสบการณ

ในหนวยงานภายนอก จึงไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาของวิทยาลัย

ไดรับการฝกประสบการณสหกิจศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ มีการตรวจนิเทศการฝกงานโดยอาจารย

นิเทศ เพ่ือรับทราบขอเสนอแนะของสถานประกอบการตลอดจนสรางสัมพันธอันดีระหวางคณะและสถาน

ประกอบการเพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตท่ี

พึงประสงคและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต           

ท้ังนี้  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดเชื่อมความสัมพันธการขยายเครือขายกับ Chihlee 

University of Technology ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน(ไตหวัน) ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีอันดับท่ี ๑๐๓ 



ของมหาวิทยาลัยของประเทศไตหวัน ซ่ึงวิทยาลัยไดสงนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษา ทําใหนักศึกษาได

ประสบการณในตางประเทศ และมีอาจารยนิเทศเปนผูควบคุมดูแล ทําใหนักศึกษามีท่ีปรึกษา สรางความม่ันใจ

ใหกับการใชชีวิตในตางประเทศ โดยวิทยาลัยมีกําหนดการระหวางวันท่ี ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ษา 

  
11. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ มุงสูระดับสากล 
2. เพ่ือตอบยุทธศาสตรการจัดอันดับ QS University Rankings 
3. เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม การสัมมนา  
การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ 
4. เพ่ือพัฒนาการเปนเอตทัคคะของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. Participated in setting activities of the network groups 
2. Participated in organizing activities of the network groups 
3. Participated in the University development 
4. Benefited from participating network group’s activities 
 

13. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
 1) ผูบริหาร/อาจารย/นักวิชาการ  จํานวน.......1..........คน 

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน.................คน 
3) นักศึกษา    จํานวน........3.........คน 
4) นักศึกษาชาวตางชาติ   จํานวน..............คน 

 

ท่ี ประเภทกลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

(ระบุหนวยนับ) 
จํานวนเขารวม 

(ระบุหนวยนับ) 
1 ผูบริหาร/อาจารย/นักวิชาการ 1 1 
2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย - - 
3 นักศึกษา 3 3 
4 นักศึกษาชาวตางชาติ - - 

 
14. ระยะเวลาโครงการ   
 20 กุมภาพันธ 2563 – 30 เมษายน 2563 
 
15. สถานท่ีดําเนินโครงการ   
 Chihlee University of Technology ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน(ไตหวัน) 
 
 
 
 
 



 
16. แผนการดําเนินงาน 

ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การประชุมเพ่ือ
จัดทําโครงการ 

     x                 

2 เอกสารขออนุมัติ
โครงการ 

     x                 

3 ประชุมเตรียม
ความพรอมกอน
การดําเนิน
โครงการ 

     x                 

4 ดําเนินโครงการ        x               

5 เบิก-จายโครงการ        x               

6 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

       x               

 
17. งบประมาณรายจาย  
 ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบดําเนินการ : คาใชสอย   

คาเดินทาง -คาตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)  ๒๑,๖๐๐ บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง -คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๑ คน คนละ ๒,๑๐๐ คน 
จํานวน ๔ วัน  

๘,๔๐๐ 

รวมคาดําเนินการท้ังหมด  ๓๐,๐๐๐ 

 
18. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. Exchange of faculty, staff members and students     
 2. Joint research activiteis         
 3. Participation in seminars and acadernic meetings 
 4. Exchange of academic materials and others information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19. การประเมินผล  

  

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

 
ผลการประเมิน 

 
การบรรลุ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1. รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตท่ี
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  

รอยละ 100 100    

2. จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 

1 เครือขาย 1    

3 .ค ะแน น เฉลี่ ย ค ว าม พึ งพ อ ใจ
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเครือขาย 

ระดับ 4.50 4.68    

4.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือ
ฝกสหกิจศึกษา 

3 คน 3    

 

20. การติดตามผล (โดยใหระบุดังนี้) 
 บัณฑิตมีคุณภาพตามท่ีหนวยงานตองการ 
 
 21. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนนิโครงการ   

สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
ไมมี ไมมี 

             
             
 

 
 
 

           (อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ) 
            รองคณบดีฝายกิจการตางประเทศ 

      วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
 

                                                              
                                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร) 

                    คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 



 

 
 

 
 

ภาคผนวก ก  
บันทึกอนุมัติโครงการ 
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สวนราชการ   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บันทึกขอความ

ที่  วก ๑๖๘  วันที่    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะหอนุมัติโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology)

เรียน  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

         ตามที่  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาไดดําเนินการจัดทําโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of 
Technology) นั้น

         เพื่อใหการดําเนินงานและโครงการ จึงขอความอนุเคราะหอนุมัติโครงการรวมจัดกิจกรรม
ทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology) ระหวางวันที่ ๑๑ -๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ โดยขอเบิกจายจากงบประมาณสาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคปกติ) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

(นายหทัยพันธน สุนทรพิพิธ)

อาจารย
28  ม.ค.  63  เวลา 16:18:09  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQBEA-DkARg-BEADA-AMwAy

เรียน

 คณบดีเพื่อโปรดพิจาณา

(ดร.บารมีบุญ แสงจันทร)

หัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตร
28  ม.ค.  63  เวลา 16:27:46  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QQAzA-EUAMw-A0ADQ-AQwAx

เรียน  คณบดี

         ตามที่อาจารยหทัยพันธน  สุนทรพิพิธ  ไดเสนอ 

ขออนุมัติโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee 

University of Technology)  ระหวางวันที่ ๑๑  -๑๔  กุมภาพันธฮ

       ๒๕๖๓ และขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนิน โครงการ  จํานวน   

 ๓๐,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้นักวิเคราะหฯ  ไดตรวจสอบ ความสอดคลองของ

ประเด็นตางๆ  พบวามีความครบถวน    ซึ่งสามารถ เบิกงบประมาณ

จากกองทุนเพื่อการศึกษา  -  ภาคพิเศษ  (๒๗)  ซึ่ง วิทยาลัยไดจัดสรร

งบประมาณไวจริง    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
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(นางสาวจุไรรัตน อนุพันธ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
28  ม.ค.  63  เวลา 16:39:20  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQBFA-EQANw-BEADg-ARQA1

เรียน    คณบดี

         ตามที่อาจารยหทัยพันธน    สุนทรพิพิธ    ไดเสนอขออนุมัติ  

      ิโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee 

University of Technology)  ระหวางวันที่    ๑๑  

 -๑๔    กุมภาพันธ    ๒๕๖๓        และขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนิน

โครงการ    จํานวน        ๓๐,๐๐๐    บาท  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน)

หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ
30  ม.ค.  63  เวลา 10:34:23  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NAAxA-DIANQ-BFAEQ-AQQBF

(ผศ.ปรเมษฐ แสงออน)

รองคณบดีฝายบริหาร
30  ม.ค.  63  เวลา 16:39:57  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MgBGA-DkAOQ-A5ADg-ANwBC

อนุมัติ

(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
31  ม.ค.  63  เวลา 09:56:29  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OQBEA-DAANw-A5ADg-AQwBC
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แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology)

2. สถานภาพของโครงการ  :       ☒  โครงการใหม่  ☐  โครงการตาม Agenda

 ☐ โครงการต่อเนื�อง 

 ระบุชื�อโครงการเดิม…………………………………………………

3. ผูรับผิดชอบโครงการ   :  อาจารยห์ทยัพนัธน ์ สุนทรพิพิธ (หวัหนา้โครงการ)

คณะผูดำเนินโครงการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต   ผงันิรันดร์      ที�ปรึกษาโครงการ

2. ผูช่้วยศาสตราจารยป์รเมษฐ ์     แสงอ่อน       ที�ปรึกษาโครงการ

3. อาจารย ์ดร.ภทัรวทิย์     อยูว่ฒันะ       ที�ปรึกษาโครงการ

4. อาจารยห์ทยัพนัธน์  สุนทรพิพิธ     ที�ปรึกษาโครงการ      

5. อาจารย ์ดร.บารมีบุญ  แสงจนัทร์      วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ

4. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา

4.1 สอดคลองกับพันธกิจวิทยาลัย

       ขอ้ที�   3. ใหบ้ริการวชิาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรมการจดัการและ

นวตักรรมองคก์าร ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและทอ้งถิ�น

 ขอ้ที�   �. สร้างมูลค่าเพิ�มจากนวตักรรมการจดัการและนวตักรรมองคก์าร 

4.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด

 ยทุธศาสตร์ที� �. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ั�งยนื

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ตวัชี�วดั 1.4.4

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร 2 ภาษา

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

ยุทธศาสตรที่ �. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ั�งยนื

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

ยุทธศาสตรที่ �. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ั�งยนื
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ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

ยุทธศาสตรที่ 3. สร้างความสมัพนัธ์ เชื�อมโยงเครือข่ายและทอ้งถิ�น

ตัวชี้วัด �.�.� ร้อยละของเครือข่ายที�มีผลผลิตที�เป็นประโยชนต่์อมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนเครือข่ายที�มีส่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยั (เครือข่าย 5)

ตัวชี้วัด �.�.� ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที�มีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง (ร้อยละ

≥ 75.00)

ตัวชี้วัด �.�.� ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที�มีการจดักิจกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลยั (ร้อยละ ≥

65.00)

ตัวชี้วัด �.�.� ระดบัความสาํเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่าย (ระดบั

ความสาํเร็จ 5)

ตัวชี้วัด �.�.� ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา/ปรับปรุงฐานขอ้มูลเครือข่าย (ระดบัความสาํเร็จ 5)

ยุทธศาสตรที่ �. ขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนนกัศึกษาชาวต่างชาติ/นกัศึกษาแลกเปลี�ยน (คน ≥ 2)

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัที�เป็นชาวต่างชาติ (คน 2) 

4.3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด

 ยทุธศาสตร์ที� �. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ั�งยนื

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ตวัชี�วดั 1.4.4

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร 2 ภาษา (ระดบัความสาํเร็จ 5)

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

ยุทธศาสตรที่ 1. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ั�งยนื

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

ยุทธศาสตรที่ �. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ั�งยนื

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนรายวชิาภาษาไทยที�มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

ยุทธศาสตรที่ 3. สร้างความสมัพนัธ์ เชื�อมโยงเครือข่ายและทอ้งถิ�น

ตัวชี้วัด �.�.� ร้อยละของเครือข่ายที�มีผลผลิตที�เป็นประโยชนต่์อมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนเครือข่ายที�มีส่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยั (เครือข่าย 5)

ตัวชี้วัด �.�.� ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที�มีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง (ร้อยละ

≥ 75.00)
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ตัวชี้วัด �.�.� ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที�มีการจดักิจกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลยั (ร้อยละ ≥

65.00)

ตัวชี้วัด �.�.� ระดบัความสาํเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่าย (ระดบั

ความสาํเร็จ 5)

ตัวชี้วัด �.�.� ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา/ปรับปรุงฐานขอ้มูลเครือข่าย (ระดบัความสาํเร็จ 5)

ยุทธศาสตรที่ �. ขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนนกัศึกษาชาวต่างชาติ/นกัศึกษาแลกเปลี�ยน (คน ≥ 2)

ตัวชี้วัด �.�.� จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัที�เป็นชาวต่างชาติ (คน 2)

4.4 สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบงชี้

 ระดบัวทิยาลยั

 องคป์ระกอบที� �. การผลิตบณัฑิต

 ตวับ่งชี� �.� ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม

 องคป์ระกอบที� 2. การวจิยั

 ตวับ่งชี� �.� ระบบกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์

 องคป์ระกอบที� 5. การบริหารจดัการ

         ตวับ่งชี� �.� การบริหารของคณะเพื�อการกาํกบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และ

เอกลกัษณ์ของคณะ

 ตวับ่งชี� �.� ระบบกาํกบัประกนัคุณภาพหลกัสูตร

 ระดบัหลกัสูตร

  องคป์ระกอบที� 1 การกาํกบัมาตรฐาน.

 ตวับ่งชี�    �.� การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที�กาํหนด โดย สกอ.

  องคป์ระกอบที� 2 บณัฑิต

  ตวับ่งชี�    �.� คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

  องคป์ระกอบที� 3 นกัศึกษา

  ตวับ่งชี�    �.� การรับนกัศึกษา
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      ตวับ่งชี�    3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา

          ตวับ่งชี�    3.3 ผลที�เกิดกบันกัศึกษา

          องคป์ระกอบที� 4 อาจารย์

          ตวับ่งชี�    4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์

          ตวับ่งชี�    �.� คุณภาพอาจารย์

          ตวับ่งชี�    �.� ผลที�เกิดกบัอาจารย์

          องคป์ระกอบที� 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน

          ตวับ่งชี�    �.� สาระของรายวชิาในหลกัสูตร

          ตวับ่งชี�    �.� การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน

          ตวับ่งชี�    �.� ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

          องคป์ระกอบที� 6. สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้

          ตวับ่งชี�    6.1 สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้

 

4.5 สอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ

       อตัลกัษณ์  :  ☒ เป็นนกัปฏิบติั      ☒ เชี�ยวชาญการสื�อสาร         ☐ จิตสาธารณะ

       เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  :  ☐ เนน้ความเป็นวงั   ☒ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

                เอกลกัษณ์ของวทิยาลยั :  ☒ เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ พฒันานวตักรรมการจดัการ

และ                                  นวตักรรมองคก์ารอยา่งต่อเนื�อง

4.6 การบูรณาการโครงการกับ :  ☒ การจดัการเรียนการสอน ☒ การปฏิบติังาน/การพฒันางาน

                                      ☒ วจิยัและบริการวชิาการ

 

5. หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว การสงเสริมทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมจากการ
เรียนรูนอกหองเรียนใหแกนักศึกษาโดยการใหนักศึกษานำความรูที่ไดรับไปฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่
เก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะการใชชีวิต และ
เรียนรูการทำงานรวมกับผูอื่นเพ่ือทราบความถนัดของตนเองกอนท่ีจะไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และเพื่อ
พัฒนานักศึกษาของคณะใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทั้ง 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2)
ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังเปนการตอบสนองตอวิสัยทัศน (vision) ของวทิยาลยัที� และ
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สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั นอกจากนี�การส่งนกัศึกษาไปฝึกทกัษะและประสบการณ์ในสถานประกอบ

การทั�งในภาครัฐและภาคเอกชน วทิยาลยัยงัไดรั้บประโยชนจ์ากสถานประกอบการโดยนาํขอ้เสนอแนะของสถาน

ประกอบการมาพฒันาการเรียนการสอนตลอดจนพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน

อีกทั�งยงัเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างสมัพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานภายนอกทั�งภายในและภายนอกประเทศ เพื�อ

เป็นแหล่งฝึกทกัษะและประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษาในรุ่นต่อไปและขยายเครือข่ายไปยงัสถานประกอบการอื�น ๆ

เพื�อใหมี้แหล่ง

ฝึกทกัษะและประสบการณ์ที�หลากหลายตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดรั้บการฝึก

ทกัษะและประสบการณ์ตามความถนดัเพื�อใหมี้ความเชี�ยวชาญพร้อมต่อการประกอบอาชีพเมื�อสาํเร็จการศึกษา

หรือทราบแนวทางการศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�นได้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเห็นความสำคัญของการสงนักศึกษาไปฝกทักษะและประสบการณในหนวยงาน
ภายนอก จึงไดจัดทำโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาของวิทยาลัยไดรับการฝก
ประสบการณสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการตรวจนิเทศการฝกงานโดยอาจารยนิเทศ เพื่อรับทราบ
ขอเสนอแนะของสถานประกอบการตลอดจนสรางสัมพันธอันดีระหวางคณะและสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต         

ท้ังน้ี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดเช่ือมความสัมพันธการขยายเครือขายกับ Chihlee University of

Technology ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน(ไตห้วนั) ซึ� งเป็นมหาวทิยาลยัที�มีอนัดบัที� ๑๐๓ ของมหาวทิยาลยั

ของประเทศไตห้วนั ซึ� งวทิยาลยัไดส่้งนกัศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ทาํใหน้กัศึกษาไดป้ระสบการณ์ในต่าง

ประเทศ และมีอาจารยนิ์เทศเป็นผูค้วบคุมดูแล ทาํใหน้กัศึกษามีที�ปรึกษา สร้างความมั�นใจใหก้บัการใชชี้วติในต่าง

ประเทศ โดยวทิยาลยัมีกาํหนดการระหวา่งวนัที� ๑๑-๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 

6. วัตถุประสงค

6.1 เพ่ือสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ มุงสูระดับสากล

6.2 เพ่ือตอบยุทธศาสตรการจัดอันดับ QS University Rankings

6.3เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม การสัมมนา 
การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

6.4 เพื�อพฒันาการเป็นเอตทคัคะของหลกัสูตร วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ

 

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 7.1  เชิงปริมาณ 

1) รอยละของบุคลากรทีเ่ขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 ของจำนวนกลุมเปาหมายทัง้หมด

 7.2  เชิงคุณภาพ 

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ (.ร้อยละ 90.)      
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2) ระดับความรูความเขาใจของบุคลากรจากการเขารวมโครงการ (ร้อยละ 90)

3) ระดับการนำความรูไปใชประโยชนของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ (ร้อยละ 90.)           

8. กลุมเปาหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

          8.1 ผูบ้ริหาร/อาจารย/์นกัวชิาการ                   จาํนวน........-.....คน

8.2 บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั            จาํนวน.......�.......คน

8.3 นกัศึกษา                                  จาํนวน......3........คน

8.4 บุคลากรภายนอก                                  จาํนวน………...คน

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

          วนัที�เริ�มตน้ 24 มกราคม 2563  วนัที�สิ�นสุด  28 กมุภาพนัธ์ 2563

10. สถานท่ีดำเนินโครงการ 

Chihlee University of Technology ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน(ไตห้วนั)

 

 

 

 

 

11. แผนการดำเนินงาน

 

ท่ี ขั้นตอน/
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การประชุม
เพ่ือจัดทำ
โครงการ

     x                

2 เอกสารขอ
อนุมตัิ
โครงการ

     x                
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ท่ี ขั้นตอน/
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ประชุม
เตรียม
ความ
พรอมกอน
การดำเนิน
โครงการ

     x                

4 ดำเนิน
โครงการ

        x              

5 เบิก-จาย
โครงการ

        x              

6 รายงานผล
การดำเนิน
โครงการ

        x              

12. งบประมาณ  : ☒ งบรายได ้           ☐ งบแผน่ดิน   

 ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท)

งบดำเนินการ : คาใชสอย    

คาเดินทาง -คาตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) ๒๑,๖๐๐ บาท

คาเบ้ียเลี้ยง -คาเบี้ยเล้ียง จำนวน ๑ คน คนละ ๒,๑๐๐ คน
จำนวน ๔ วัน

๘,๔๐๐

รวมคาดำเนินการท้ังหมด   ๓๐,๐๐๐

(สามหมื่นบาทถวน)

          หมายเหตุ : ถวัเฉลี�ยทุกรายการ

 

 ��. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

          13.1 สามารถพฒันางานดา้นวชิาการ การจดัการศึกษา การวจิยัและพฒันา การฝึกอบรม การสมัมนา การ

ประชุมทางวชิาการ การพฒันาบุคลากร และกิจกรรมทางวชิาการอื�น ๆ

                  13.2 สามารถเพิ�มศกัยภาพและประสิทธิภาพของนกัศึกษาและส่งเสริมคุณภาพใหเ้กิดประโยชนท์ั�งสอง

องคก์ร
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          13.3 สามารถพฒันานกัศึกษาใหมี้ประสบการณ์ทั�งวชิาการและภาคปฏิบติัได้

          13.3 สามารถพัฒนาดานการเปนเอตทัคคะของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

14. การประเมนิผลโครงการ

 

 การประเมินแต่ละโครงการ

กลุมเปาหมาย

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
นิสิตนักศึกษา

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม

1) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ รอยละ 90  

2) ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน รอยละ 90  

3) การนาํความรู้ไปใชข้องผูเ้ขา้ร่วมงาน รอยละ 90  

15. การติดตามผล (โดยใหระบุดังนี้)

          ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานโครงการในประเดน็ต่อไปนี�

          15.1 ประเมินผลนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ

          15.2 ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

          15.3 ติดตามผลการนาํความรู้ไปใชข้องกลุ่มเป้าหมาย

 

16. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

1) ความคลาดเคลื่อนของกำหนดการ

 

1) เตรียมความพรอม และประสานงานกับผูเกี่ยวของให
มีประสิทธิภาพ

          

 

 

 

 



/
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ความเห็นที� �  

อนุมติั

(ผศ.ดร.บณัฑิต ผงันิรันดร์)

คณบดีวทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ
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ภาคผนวก ง 
ประเมินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมิน 
โครงการความรวมมือระหวาง Chihlee University และ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผลการประเมิน 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูเขาโครงการ 
 ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 
  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูกรอกแบบสอบถาม 

 

1.1 เพศ  Male จํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ   0 
 Female จํานวน  4คน คิดเปนรอยละ   100 

 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจ 
  

รายการประเมิน คาเฉล่ีย S.D. รอยละ 
ผลการ
ประเมิน 

1 .  Participated in setting activities of the 
network groups 

4.53 0.41 90.60 มากท่ีสุด 

2 . Participated in organizing activities of the 
network groups 

4.65 0.39 93.00 มากท่ีสุด 

3. Participated in the University development 4.73 0.45 94.60 มากท่ีสุด 
4 . Benefited from participating network group’s 
activities 

4.80 0.47 96.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.43 93.55 มากท่ีสุด 
 
สรุปไดวา 
 ผูเขาโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ท่ี 4.68 รอยละ 93.55  

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
              ไมมี 
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