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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการพัฒนาและนาเอาแนวคิดระบบประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษา มาใช้เพื่ อ สนองเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่ ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้งนโยบายการพัฒนาระบบราชการไทยและพระ
ราชกฤษฎีก าว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 ในการที่ จ ะยกระดั บ
คุณภาพการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการไทย สู่การปฏิรูปการบริหารจัดการ
การพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึกษาตามแนวคิด เกณฑ์ รางวั ลคุณ ภาพแห่งชาติของสถาบั น เพิ่ ม
ผลผลิตแห่งชาติใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกาเพื่อการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการองค์กรและการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะ
เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขึน้ ภายในองค์กร ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้พันธ
กิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรนั ดร์)
(คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
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ข

คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
สถานภาพหน่วยงาน
ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 3 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้ า ประสงค์ 1.1 วิท ยาลั ย เอตทั ค คะที่ มี ค วามยั่ ง ยื น และได้ รั บ การยอมรับ ในระดั บ ชาติ แล ะ
นานาชาติ
1.1.1 คะแนนเฉลีย่ การประกันคุณภาพภายในประจาปี
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS
1.1.3 จานวนรางวัลที่ผเู้ รียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ14นานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตและ
สังคม
1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
เป้าประสงค์ 1.3 ผู้รับบริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ
วิทยาลัยและภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตาม
ภารกิจของวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 1.4 วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางาน
1.7.1 ร้อยละเฉลีย่ ของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
เป้าประสงค์ 1.8 วิทยาลัยมีการบริหารงานทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัย
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสีย่ งเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
เป้าประสงค์ 1.9 วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของ
วิทยาลัย
เป้าประสงค์ 1.10 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัตติ าม
ภารกิจ
1.10.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้ นการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์
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1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
1.5.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง
1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขอ
วิทยาลัย
1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของวิทยาลัย
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ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ตี ีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1.4 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบตั ร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา
2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
เป้าประสงค์ 2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูแ้ ละบริการวิชาการแก่สังคม
2.4.1 จานวนฐานความรู/้ องค์ความรูท้ ี่เพิ่มขึน้ ในแหล่งเรียนรูบ้ ริการวิชาการ
2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือ
ผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด
เป้าประสงค์ 2.5 วิทยาลัยมีงานวิจัยทีต่ อบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภาครัฐหรือภาค
บริการในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นทีย่ อมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
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เป้าประสงค์ 2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความ
ต้องการของสังคม
2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด
เป้าประสงค์ 2.9 บุคลากรมีศกั ยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่มีผลงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ทด่ี ีกับวิทยาลัย
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 3.2 วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในและต่างประเทศทีห่ ลากหลาย
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
เป้าประสงค์ 3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เป้าประสงค์ 3.4 วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
เป้าประสงค์ 3.5 วิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 4.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับวิทยาลัย
4.1.2 ร้อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ 4.2 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัย
4.2.1 ร้อยละของการรับรูภ้ าพลักษณ์และการให้บริการของวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
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เป้าประสงค์ 4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
4.5.1 จานวนห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับรองมาตรฐาน
4.6 วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
ภาคผนวก
ก ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์
ข แบบจัดเก็บข้อมูลผลตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ
คณะผู้จัดทา
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กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดังมีวิสัยทัศน์ “เรามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีแบบอย่างเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วย
นวัตกรรม”เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการจึงกาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ด้าน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเปิดสอนการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ จานวน 8 หลักสูตร
จาแนกเป็นปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาเอก 2 หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการมีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิน้ จานวน 2,468 คน จาแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี 2,292 คน
ปริญ ญาโท 100 คน ปริญ ญาเอก 76 คน วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การมีบุ คลากรทั้งหมด 81 คน
จาแนกเป็นบุคลากรสายวิช าการ 55 คน คิดเป็นสัดส่วนปริญญาเอก : โท : ตรี เท่ากับ 1 : 1 : 22 สัดส่วน
ตาแหน่งทางวิชาการ ศ. : รศ. : ผศ. : อ เท่ากับ 0. : 2 : 9. : 44 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 26 คน
คิดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการ เท่ากับ 1 : 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ตามพั นธกิจหลั กของวิท ยาลั ยนวัต กรรมและการจั ด การ ได้แก่ 1. ผลิต บั ณ ฑิ ตที่มีคุณ ภาพและคุณ ธรรม
สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการ
พัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม
การจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4. พัฒนาองค์ความรูส้ ู่
การทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปวั ฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการ
จัดการและนวัตกรรมองค์การ จากยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒนามหาวิท ยาลัยให้เป็นเอตทัคคคะอย่างยั่งยืน
จานวน 23 ตัวชีว้ ัด ซึ่งมีจานวนตัวชีว้ ัดที่บรรลุเป้าหมาย 22 ตัวชีว้ ัดและมีจานวนตัวชีว้ ัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1
ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.8422 อยู่ในระดับดีเลิศ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงาน
วิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จานวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งมีจานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย
12 ตัวชีว้ ัดและมีจานวนตัวชีว้ ัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชีว้ ัด และมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0707
อยู่ในระดับดีเยี่ยม , ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จานวน 6 ตัวชีว้ ัด ซึ่ง
มีจานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัดและมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.0000 อยู่ในระดับดี
เลิ ศ , ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่ อ งระดั บ นานาชาติ จ านวน 8 ตั ว ชี้วั ด ซึ่ งมี จ านวนตั ว ชี้วั ด ที่ บ รรลุ
เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัดและมีจานวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.4487 อยู่ในระดับ ดี สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของวิท ยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) และมีผลการประเมินคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.4316 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ ตั้ ง อยู่ เลขที่ 1 ถนนอู่ ท องนอก แขวงวชิ ร ะ เขตดุ สิ ต
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหั ส ไปรษณี ย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทั กษ์ (อาคาร 37) ชั้น 1 – 4
มห าวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ส วน สุ นั น ท า โท รศั พ ท์ 0 2160 1182 - 83, โท รสาร 0 2160 1184 เว็ บ ไซ ด์
www.cim.ssru.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ใน “โครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจาการสาหรับนักบริหาร” โดย ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นหัวหน้าโครงการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอธิการบดี
ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล ได้ตกลงร่วมมือกั บ กรมการศึ กษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา
นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกจิ การของตัวเองหรือมีหน้าที่ การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้นเปิดสอน 2
สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต โครงการนี้ได้รับความสาเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง
แว่นท๊อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อาพลฟู้ด ยนตร์กจิ สยามกลการ เกาะช้างซีวิว รีสอร์ท และ ECC เป็น
ต้น ได้สาเร็จการศึกษาและได้นาความรู้ไปต่อยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ
เอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนาหลายแห่ง และยังได้ทาความร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทได้เข้ามาศึกษา
ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ทาความร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แว่นท๊อป
เจริญ จากัด เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ที่มีตาแหน่งระดับ supervisor ทั่วประเทศ
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการจัดการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรี
พระจันทร์ เป็นผู้อานวยการคนแรก ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัย การจัดการ เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ (College of Innovation and Management)”
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็น
หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการมีความเป็นอิสระ
และความคล่องตัวสูงแต่อ ยู่ในกากับของมหาวิทยาลั ย ราชภัฎ สวนสุนัน ทา วิทยาลัย ฯ มีภารกิจหลักตาม
สถาบันการอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณ ภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าโดยมีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริ หาร การมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไป ตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย การจัดการ
ศึกษาเพื่อการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึด
หลักที่ว่า “การศึกษาที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี้ เพื่อให้เป็นผู้นาที่ดีในวันข้างหน้า”
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ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
 วิสัยทัศน์ (Vision)
ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์ความรูส้ ู่การทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ
 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ แนวหน้ า ตรงกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมยุ ค เศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข
2. ให้บ ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุม ชน สังคม และประชาคมอาเซีย นอย่างมีคุณ ภาพ
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง
3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน
4. วิจั ย สร้างนวั ต กรรม และองค์ความรู้ สู่การพั ฒ นาท้อ งถิ่น ตลอดจนการพั ฒ นาภู มิปั ญ ญาไทยสู่
ประชาคมอาเซียน
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน
6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ
 เสาหลัก (Pillar)
1. ความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
 วัฒนธรรม (Culture)
1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง
2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล
3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ
 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง
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 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ
3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ความเป็นมืออาชีพ
 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายในการบริห ารและพั ฒ นามหาวิท ยาลัย เพื่อ ให้การดาเนิน งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ง รัด และสร้า งกระบวนการและกลไกการพั ฒ นาคณาจารย์แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนให้ ก้า วไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีท่ที ันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพั ฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรูเ้ พื่อสร้างโอกาสเรียนรูใ้ ห้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
6. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
3) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้า งเครือ ข่า ยทางวั ฒ นธรรมแลกเปลี่ ย นเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ และเผยแพร่ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การ
เป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คอื (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี (2) ร้อย
ละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS (3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ (4) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (5) ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (6) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรง
สาขาวิชา (7) ระดับ ความเชื่อมั่ นและไว้วางใจของบุ คลากร/นักศึกษา/ศิ ษย์เก่าต่อการดาเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย (8) ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (9) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เกี่ย วกับ การจัด กิจกรรมการส่งเสริม หรือพั ฒ นาให้กับ นั กศึกษา (10) ร้อ ยละของอาจารย์ป ระจาที่มี
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน (11) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณ ภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01 (12) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อ หลักสู ตรทุ กหลักสู ตรของมหาวิท ยาลัย (13) ร้อ ยละของบุ คลากรสายวิชาการที่ได้รับ การเพิ่ มพู น
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง (14) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(15) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน (16) ร้อย
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ละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย (17)
ร้อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานภาษาอั ง กฤษของมหาวิ ท ยาลั ย (18) ร้ อ ยละเฉลี่ ย ของ
ความสาเร็จตามแนวทางการพั ฒ นาสู่อ งค์กรสุขภาวะ (19) ระดับ ความเชื่อมั่ น ของบุ คลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (20) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รั บการ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี (21) ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (22) ด้านร้อย
ละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้การบริการวิชาการ และวิจัยต่ออาจารย์ประจา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดั บคุณ ภาพการจัดการศึกษา ผลิต งานวิจัย ที่
ตอบสนองต่อความต้อ งการของแหล่งทุ น เผยแพร่ทั้งในระดั บชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้
ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้ พื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (2) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (3) ระดับคะแนน
เฉลี่ยผลงานของนั กศึ กษาและผู้สาเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ห รือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ (4) ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (5) ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด (6) จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรั พย์สินทางปัญญา (7) จานวนฐานความรู/้ องค์ความรู้
ที่เพิ่ม ขึ้นในแหล่งเรีย นรู้บ ริการวิชาการ (8) ร้อ ยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนิน การภายใต้ความ
ร่วมมือ กับ หน่ว ยงานภายนอก หรือ ผู้น าชุม ชนเทีย บกับ งานบริการวิชาการทั้งหมด (9) เงิน สนั บ สนุ น
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย (10) ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ
ผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ทั้ ง หมด (11) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบ/กลไกในการ
ดาเนิน งานวิจั ย หรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้ม าตรฐานและเป็น ที่ยอมรับ (12) จานวนวารสารที่ได้รับ การ
ยอมรับในระดั บชาติ (13) ระดับ ความส าเร็จของการพั ฒ นาระบบการให้บ ริการวิชาการแก่สั งคมตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด (14) ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย (15)
จานวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และเกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีกับวิทยาลัย
ตั ว ชี้วั ด ความส าเร็จ ของยุ ท ธศาสตร์คื อ (1) ร้อ ยละของเครือ ข่า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัย (2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
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6
เครือข่ายต่างประเทศ (5) ระดั บ ความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่ว มมือ กับ
เครือข่าย (6) ระดับความสาเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดั บชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (3) ร้อยละของ
วิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (4)
ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย (5) จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (6) จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ (7) จานวนห้องปฏิบัติการที่
ได้รับรองมาตรฐาน (8) ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไชต์

7

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ค่าคะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

4.00

4.13

≥ 4.25

4.25

5.0000

0.0618

55.00

57.50

≥
60.00

75

5.0000

0.0592

0.14

0.17

0.20

0.20

5.0000

0.1832

4.05

4.18

≥ 4.30

4.65

5.0000

0.1832

83.00

85.50

≥
88.00

96.63

5.0000

0.1832

70.00

72.50

≥
75.00

99.00

5.0000

0.0592

3.75

3.88

≥ 4.00

4.49

5.0000

0.0592
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ยุทธศาสตร์: 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ
คะแนน
1.18
3.75
3.88
ประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
ประจาปี
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
1.13
50.00 52.50
ของการดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS
1.1.3 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ
3.50
0.08
0.11
ที่ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์*1
1.2.1 ระดับคะแนน
ระดับ
3.50
3.80
3.93
คุณภาพของบัณฑิต
คะแนน
ปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ*2
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
3.50
78.00 80.50
ปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี*3
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ
1.13
65.00 67.50
ปริญญาตรีที่ได้งานตรง
สาขาวิชา
1.3.1 ระดับความเชื่อมั่น
ระดับ
1.13
3.50
3.63
และไว้วางใจของบุคลากร/ ความ
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ เชื่อมั่น
ดาเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

5

ผล
การ
ดาเนิน
งาน
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ยุทธศาสตร์: 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
1.4.1 ร้อยละของกิจกรรม ร้อยละ
1.00
60.00 62.50
นอกหลักสูตรที่บูรณาการ
กับพันธกิจการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความ คะแนน
1.00
3.75
3.88
พึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
เฉลี่ย
กิจกรรมการส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ
1.00
90.00 92.50
ประจาที่มีเว็บไซต์ในการ
จัดการเรียนการสอน
1.5.1 ร้อยละของหลักสูตร ร้อยละ
3.50
60.00 62.50
ทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01 *4
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความ คะแนน
1.00
3.81
3.94
พึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ี
เฉลี่ย
ต่อหลักสูตรทุกหลักสูตร
ของหน่วยงาน
1.6.1 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
1.00
75.00 77.50
สายวิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทาง
วิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง
1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ
3.50
15.00 17.50
ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ*5
1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ
3.50
23.00 25.50
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก*6

5

ผล
การ
ดาเนิน
งาน

ค่าคะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

65.00

67.50

≥
70.00

100

5.0000

0.0524

4.00

4.13

≥ 4.25

4.55

5.0000

0.0524

95.00

97.50

100

100

5.0000

0.0524

65.00

67.50

≥
70.00

100

5.0000

0.1832

4.06

4.19

≥ 4.31

4.52

5.0000

0.0524

80.00

77.50

≥
85.00

90.74

5.0000

0.0524

20.00

22.50

≥
25.00

20.37

3.1480

0.1154

28.00

30.50

≥
33.00

50.00

5.0000

0.1832

9
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ค่าคะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

92.50

≥
95.00

96.15

5.0000

0.1832

75.00

77.50

≥
80.00

100

5.0000

0.0524

20.00

22.50

≥
25.00

52.38

5.0000

0.0524

72.00

74.50

≥
77.00

95.84

5.0000

0.0524

4.26

4.39

≥
4.51

4.71

5.0000

0.0524

95.00

97.50

100

100

5.0000

0.0524

4.15

4.28

≥
4.40

4.44

5.0000

0.0524

15,000

20,000

25,000

956,418

5.0000

0.0524
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ยุทธศาสตร์: 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
1.6.4 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
3.50
85.00 87.50
สายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจาสาย
งาน*7
1.6.5 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
1.00
70.00 72.50
ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย
1.6.6 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
1.00
15.00 17.50
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
ร้อยละ
1.00
67.00 69.50
ความสาเร็จตามแนว
เฉลี่ย
ทางการพัฒนาสู่องค์กร
สุขภาวะ
1.8.1 ระดับความเชื่อมั่น
ระดับ
1.00
4.01
4.14
ของบุคลากรต่อระบบ
ความ
บริหารจัดการตามหลัก
เชื่อมั่น
ธรรมาภิบาลของ
หน่วยงาน
1.8.2 ร้อยละของประเด็น ร้อยละ
1.00
90.00 92.50
ความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
1.9.1 ความพึงพอใจของ
ระดับ
1.00
3.90
4.03
นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ
ความ
อาคารสถานทีแ่ ละสิง่
พึง
อานวยความสะดวกของ
พอใจ
หน่วยงาน
5,000 10,000
1.10.1 งบรายได้จาก
บาท/
1.00
โครงการจัดหารายได้ด้าน
คน
การบริการวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา

5

ผล
การ
ดาเนิน
งาน

10
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1.1 ร้อยละของผลงาน
ร้อยละ
3.50
20.00 22.50 25.00 27.50
วิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย*8
2.1.2 ร้อยละของบทความ ร้อยละ
1.13
1.00
1.50
2.00
2.50
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับ
1.13
1.00
1.50
2.00
2.50
ผลงานของนักศึกษาและ คะแนน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
เฉลี่ย
ปริญญาโท ที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับ
1.13
1.00
1.50
2.00
2.50
ผลงานของนักศึกษาและ คะแนน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
เฉลี่ย
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย ร้อยละ
3.50
50.00 52.50 55.00 57.50
หรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด*9
2.3.1 จานวนผลงานวิจัย
1.13
หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่น
จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
หรือทรัพย์สินทางปัญญา
2.4.1 จานวนฐานความรู้/ ฐานคว
3.50
องค์ความรูท้ ี่เพิ่มขึน้ ใน
ามรู้/
แหล่งเรียนรู้บริการ
องค์
วิชาการ*10
ความรู้

ผล
การ
ดาเนิน
งาน

ค่าคะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

≥
30.00

61.48

5.0000

0.1832

≥3.00

0

0.0000

0.0000

≥3.00

4.38

5.0000

0.0592

≥3.00

4.00

5.0000

0.0592

≥
60.00

66.67

5.0000

0.1832

≥1

1

5.0000

0.0592

≥1

1

5.0000

0.1832

5

11
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

15.79

5.0000

0.0592

127,837

5.0000

0.0592

5.56

5.0000

0.0592

5

5.0000

0.0524

0

0.0000

0.0000

5

5.0000

0.0524

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ค่าคะแนน
ที่ได้

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.4.3 ร้อยละของงาน
ร้อยละ
1.13
2.50
5.00
7.50
≥
บริการวิชาการที่
10.00
ดาเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นาชุมชน
เทียบกับงานบริการ
วิชาการทั้งหมด
5,000 10,000 15,000 20,000
≥
2.5.1 เงินสนับสนุน
บาท
1.13
25,000
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่ อาจารย์
ประจาและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2.5.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.13
1.00
1.50
2.00 2.50
≥3.00
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
2.6.1 ระดับความสาเร็จ
ระดับ
1.00
1
2
3
4
5
ของการพัฒนาระบบ/
ความ
กลไกในการดาเนินงาน
สาเร็จ
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ
2.7.1 จานวนวารสารที่
วาร
3.50
1
ได้รับการยอมรับใน
สาร
12
ระดับชาติ*
2.8.1 ระดับความสาเร็จ
ระดับ
1.00
1
2
3
4
5
ของการพัฒนาระบบการ
ความ
ให้บริการวิชาการแก่
สาเร็จ
สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่
กาหนด

ผล
การ
ดาเนิน
งาน

12
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ
1.00
70.00 72.50 75.00 77.50
ประจาและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย

ผล
การ
ดาเนิน
งาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

≥
80.00

83.33

5.0000

0.0524

5

ยุทธศาสตร์: 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

3.1.1 ร้อยละของเครือข่าย ร้อยละ
ที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงาน
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มี เครือ
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ข่าย
13
หน่วยงาน*
3.2.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
เครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง*14
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของข้อตกลงความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ*

1.13

90.00

92.50

95.00

97.50

100.00

100

5.0000

0.0592

3.50

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1832

3.50

30.00

32.50

35.00

37.50

≥
40.00

100

5.0000

0.1832

3.50

40.00

42.50

45.00

47.50

≥
50.00

100

5.0000

0.1832

2

3

4

5

5

5.0000

0.0524

2

3

4

5

5

5.0000

0.0524

92.50

95.00

97.50

100

84.62

1.0000

0.0366

0.35

0.40

0.45

≥ 0.50

1.85

5.0000

0.0592

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

15

3.4.1 ระดับความสาเร็จ
ระดับ
1.00
1
ของกระบวนการ/กลไกใน ความ
การแสวงหาความร่วมมือ สาเร็จ
กับเครือข่าย
3.5.1 ระดับความสาเร็จ
ระดับ
1.00
1
ของการพัฒนา/ปรับปรุง
ความ
ฐานข้อมูลเครือข่าย
สาเร็จ
ยุทธศาสตร์: 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
4.1.1 ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
3.50
90.00
ของการดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย*16
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย ร้อยละ
1.13
0.30
บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย

13
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

5

ผล
การ
ดาเนิน
งาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

0.35

0.40

0.45

≥
0.50

0

0.0000

0.0000

72.50

75.00

77.50

≥
80.00

96.40

5.0000

0.1832

-

-

1

2

8

5.0000

0.0592

-

-

-

1

1

5.0000

0.0524

-

-

-

1

0

0.0000

0.000

2

3

4

5

5

5.0000

0.1832

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์: 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
4.1.3 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.13
0.30
วิทยานิพนธ์ หรืองาน
วิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ ร้อยละ
3.50
70.00
ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน*17
4.3.1 จานวนนักศึกษา
คน
1.13
ชาวต่างชาติ/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
4.4.1 จานวนอาจารย์
คน
1.00
ประจาและนักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาติ
4.5.1 จานวน
ห้อง
1.00
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง
มาตรฐาน
4.6.1 ระดับความสาเร็จ
ระดับ
3.50
1
ของการปรับปรุงเว็บไซต์* ความ
18
สาเร็จ
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

4.4316

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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14
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคี วามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมู ลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดระบบและกลไกการกากับการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังนี้
1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับ
วิทยาลัยและระดับหลักสูตร โดยมอบหมายให้รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ กากับดูแล
และมี เจ้ า หน้า ที่ ง านประกั น คุ ณ ภาพ ท าหน้ า ที่ ป ระสานการด าเนิ น งานประกั น คุณ ภาพในวิท ยาลั ย และ
หลักสูตร/สาขาวิชา
1.2 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตรที่ระบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่
สอดคล้องกับคู่มือของมหาวิทยาลัย และคู่มือของสกอ.ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่ประกอบด้วยผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ หัวหน้าสาขาวิชาหรือตัวแทนคณะกรรมการประจาหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ตามภารกิจของวิทยาลัย
วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพวิท ยาลั ย และหลั กสู ต รที่
ประกอบด้วยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หั วหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตาม
ภารกิจของวิทยาลัย เพื่อกาหนดระบบการดาเนินงาน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในทั้งระดับวิทยาลัยและสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการได้กากับ ติดตาม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
การดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร/สาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตั ว บ่ง ชี้ รายงานผลการด าเนิน งาน และปั ญ หา อุ ป สรรคในรอบ 6 และ 9 เดื อ น คณะกรรมการประกั น
คุณภาพ สรุปผลการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการอานวยการคณะเพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.1 ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ก าร ป ร ะกั น
1.18
4.25
5.0000
0.0618
คุณภาพภายในประจาปี
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.25
4.25
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การมี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
การควบคุมคุณภาพ
o มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
o มีประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2560
o มีการจัดทาคูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
o มีการสร้างความรูค้ วามเข้าใจผ่านการประชุมและการอบรม
การตรวจสอบคุณภาพ
o มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึ ก ษาที่ 1 และ 2 ระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ วิ ท ยาลั ย
ประจาปีการศึกษา 2560 และเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การประเมินคุณภาพ
o มีการจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
ในระหว่างเดือนมิถนายน - กรกฎาคม 2561 และจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
ในระหว่างสิงหาคม 2561
o มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
วิท ยาลัย และข้อเสนอแนะมาจั ดท าแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา(Improvement Plan) ประจาปีการศึ กษา
2561 เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกการเพื่อพิจารณา
o มีการส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้น
สังกัด (สกอ.) ภายใน 120 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.1.1-01 รายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน ประจาปีการศึกษา 2560
1.1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560

17
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
วิชาการ
และนางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
โทรศัพท์ : 02-160-1183
โทรศัพท์ : 02-160-1183
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนกิจรรมที่บรรลุเป้าหมาย
2. จานวนความสาเร็จของการดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้

กิจรรม
กิจรรม

เกณฑ์

ร้อยละ

เป้าหมาย/
ปี
ร้อยละ
33.00
ร้อยละ 100

ร้อยละ 2.0

ร้อยละ
0.25

100

83.33

หน่วยนับ
ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
41.82
23
55
100

คน

55

คน
ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ
คน
คน

55
1.82
1
55
0.32
8
8

คน

0

70

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.1 จานวนอาจารย์ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
1.2 จานวนอาจารย์ประจา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
2. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี Account
ของ Google scholar โดยนา Link ของ Google scholar
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ดว้ ย
2.1 จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี Account
ของ Google scholar โดยนา Link ของ Google scholar
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ดว้ ย
2.2 จานวนอาจารย์ประจา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละอาจารย์ประจาที่เป็นชาวต่างชาติ
3.1 จานวนอาจารย์ประจาที่เป็นชาวต่างชาติ
3.2 จานวนอาจารย์ประจา (เฉพาะปฏิบัติงานจริง)
4. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.1 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.1.1 จานวนนักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ
4.1.1 จานวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มา
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
2
5
5
3

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
4.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด

คน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2,468

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.2 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
1.13
75
5.0000
0.0592
ดาเนินการตามเกณฑ์ QS
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
75
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS ให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ดาเนินงานตามเกณฑ์ QS ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4. ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจาทุกเดือน
5. รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานเกณฑ์ QSต่อคณะกกรมการบริหารวิทยาลัยในรอบ 3 , 6 , 9
และ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในกากับ ส่งเสริมการดาเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือดาเนินการตามนโยบาย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.1.2-01 รายงานสรุปผลความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.2-02 หลักฐานแสดงความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : .นายจเร นาคทองอินทร์และ
นักศึกษา
นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน : วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การโดยฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้ ส ารวจ
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีรางวัลที่นักศึกษาได้รับ จานวน 1 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ นานาชาติ ใ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
1.1 ระดับชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจติ สาธารณะ
1.2 ระดับนานาชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจติ สาธารณะ

รางวัล

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
8
5

-

8
0
0
8
8
0
8
0

5
5
-

คน

-

-

2,468

3. ร้อ ยละของนั กศึ กษาที่ ได้รับ การยกย่อ ง ร้อยละ
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
สามารถสรุปผลการดาเนินงานจาแนกตามสาขาวิชาได้ดงั นี้

0

-

2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด

ลาดับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้รางวัล

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ชมเชย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท
รางวัล
1 2 3

ว-ด-ป
ได้รับรางวัล

21-23 ธันวาคม 2560

ผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

58127322019

นายณัฐพงษ์ ภูมิออ่ น

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

21-23 ธันวาคม 2560

58127322023

นายวสุพล วีระตระกูล

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

21-23 ธันวาคม 2560

60127322084

นายปฐมพร สมคิด

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

21-23 ธันวาคม 2560

60127322002

นางสาวอธิตยา เมืองแก้ว

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

21-23 ธันวาคม 2560

60127322016

นางสาวทักษ์ศินา 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 ตันวราวุฒชิ ัย

รางวัลที่ 3

ธนาคารออมสิน

31 พฤษภาคม 2561

58127322029

นายสันติ ขัตติยะวงศ์

รางวัลที่ 3

ธนาคารออมสิน

31 พฤษภาคม 2561

58127322014

นายปราชญ์ กรุณามงคล

ชมเชย

ธนาคารออมสิน

31 พฤษภาคม 2561

58123451016

นางสาวยุพา หวานเงิน

ชมเชย

ธนาคารออมสิน

31 พฤษภาคม 2561

59123451110

นางสาวสีวิกา สจีนัดา

ชมเชย

ธนาคารออมสิน

31 พฤษภาคม 2561

59123451093

นางสาวอรอนงค์ อินเหล่าใหญ่

ชมเชย

ธนาคารออมสิน

31 พฤษภาคม 2561

59127335064

นางสาวขริมาส คณามงคลปรีชา

ชมเชย

ธนาคารออมสิน

31 พฤษภาคม 2561

59127335061

นางสาวชนศักดื เรื่องสุวรรณ์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.03 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.08
0.11
0.14
0.17
0.20
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
3.50
0.20
5.0000
0.1832
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
ร้อยละ 0.20
0.20
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจาทุกเดือน
4. รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ต่อคณะกกรมการบริหารวิทยาลัยในรอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน และเงินรางวัลจากการสร้างชื่อเสียง
2. สนับสนุนอุปกรณ์ในการใช้ในการประกวด เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บแลต ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. สนับสนุนการฝึกซ้อม จัดเตรียมความพร้อม สถานที่เก็บตัวสาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการประกวดหรือ
แข่งขัน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.1.3-01 ตารางสรุป ผลการด าเนิน งานตั ว ชี้วั ด “จ านวนรางวั ล ที่ ผู้ เรีย นได้ รับ การยกย่อ งหรือ ยอมรับ ใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.3-02 โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรีญา คลังแสง
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้ อ มู ล ผลการดาเนิน งาน : วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับ หลั กสู ต รได้
ดาเนินการสารวจคุณ ภาพของบั ณ ฑิต ปริญ ญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติ ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากผู้ใช้บัณฑิต ผลการสารวจพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจที่คะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถจาแนกผลการดาเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ระดั บ คะแน น คุณ ภ าพ ขอ งบั ณ ฑิ ต
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนน

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
4.19
4.48
4.65

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชา

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการคุณภาพ
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการตลาด
4. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการฟุตบอลอาชีพ
6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการ
รวม

ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร ฯ
4.57

ด้านอื่นๆ

รวม

4.65

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.64

4.85

4.59

-

4.66

4.79

4.55

4.59

4.58

4.71

-

4.64

4.84

4.58

4.75

4.70

4.57

4.55

4.54

4.47

4.38

4.34

-

4.46

4.83

4.58

4.50

4.73

4.75

-

4.68

4.95

4.78

4.67

4.67

4.67

-

4.75

4.80

4.60

4.61

4.62

4.60

-

4.69

4.65
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.80
3.93
4.05
4.18
≥4.30
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.2.1 ระดั บ คะแนนคุ ณ ภาพของ
3.50
4.65
5.0000
0.1832
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท เอก ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥4.30
4.65
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี
โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตรทบทวนแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ของแต่ละหลักสูตร
4. กาหนดให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้อง ของแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ TQF ของทุกหลักสูตร โดยต้องมีข้อคาถามครบตาม curriculum mapping ตามที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร
(มคอ. 2)
5. ฝ่ายวิชาการส่งรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับหลักสูตร
6. หลักสูตรดาเนินการแจกแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ของแต่ละหลักสูตร ตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม 2560 -เมษายน 2561
7. หลักสูตราติดตามและรวบรวมแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ส่งให้กับฝ่ายวิชาการ จานวน
3 รอบ คือ เดือนมกราคม 2561, มีนาคม 2561, เมษายน 2561
8. ฝ่ายวิชาการดาเนินการวิเคราะห์ผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และคะแนนให้กับหลักสูตร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรในการติดตามการส่งแบบสารวจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง:
1.2.1-01 รายงานผลสารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560

25

1
2

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา
2.1 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

3

-

194
190

329
288

คน

-

162

195

คน

-

1

10

คน

-

2

1

คน

-

2

1

คน

-

7

80

คน

-

3

1

คน
คน

-

0
176

0
205

ร้อยละ

-

83.95

96.63

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
78.00
80.50
83.00
85.50
≥ 88.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4

2.5 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา
ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ท่เี กณฑ์ทหาร)
(ข้อ 2 ลบด้วย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7))
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100)

คน
คน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนันทิกา อนุโต
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน : วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การโดยกองบริ ก ารการศึ ก ษาร่ว มกั บ
วิทยาลัย/หลักสูตรได้ติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา 2559 โดยกาหนดให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเข้าตอบ
แบบสารวจการมีงานทาในระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผลการติดตามดังนี้
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
3.50
ที่ ได้ ง านท าและการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
96.63

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1832

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 88.00
96.63
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ายวิชาการส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับหลักสูตร
4. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตราดาเนินการสารวจและผลักดันการตอบข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 (รหัส 56 และนักศึกษาตกค้าง) (จานวนกลุม่ ตัวอย่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70)
ในเดือน ตุลาคม 2560 -เมษายน 2561 โดยให้บัณฑิตไปกรอกข้อมูลการมีงานทาใน www.reg.ssru.ac.th
5. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตรจัดทารายงานการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
พร้อมส่งให้หลักสูตรเพื่อให้รบั ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. หลักสูตรให้ความร่วมมือให้การติดตามบัณฑิตเข้าตอบแบบสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การติดตามผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.2.2-01 รายงานการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2559
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนันทิกา อนุโต
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560
1
2

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา
2.1 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
2.5 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา

3.
4

2.8 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทา ภายใน 1 ปี ที่
ทางานตรงสาขา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
(ข้อ 3 / ข้อ 2.1 x 100)

คน

-

194

329

คน

-

190

288

คน

-

162

195

คน

-

1

10

คน

-

2

1

คน

-

2

1

คน

-

7

80

คน

-

3

1

คน

-

0

0

คน

-

149

195

ร้อยละ

-

92.05

99.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
65.00
67.50
70.00
72.50
≥ 75.00

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
3.50
ได้งานตรงสาขาวิชา

ผลการ
ดาเนินงาน
99.00

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0592

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 75.00
99.00
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรง
สาขาวิชาให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ายวิชาการส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้กับหลักสูตร
4. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตราดาเนินการสารวจและผลักดันการตอบข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 (รหัส 56 และนักศึกษาตกค้าง) (จานวนกลุม่ ตัวอย่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70)
ในเดือน ตุลาคม 2560 -เมษายน 2561 โดยให้บัณฑิตไปกรอกข้อมูลการมีงานทาใน www.reg.ssru.ac.th
5. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตรจัดทารายงานการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
พร้อมส่งให้หลักสูตรเพื่อให้รบั ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. หลักสูตรให้ความร่วมมือให้การติดตามบัณฑิตเข้าตอบแบบสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การติดตามผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.2.3-01 รายงานการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา ปีการศึกษา
2559
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม และ
ประกันคุณภาพ
นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ผลการสารวจพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 สามารถสรุปในแต่ละประเด็น ดังนี้
1) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายการ

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
2.21
น้อย
4.99

มากที่สุด

4.90
4.91

มากที่สุด
มากที่สุด

4.92

มากที่สุด

4.90
4.91
4.90
4.90

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.88

มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.49

มากที่สุด
มากที่สุด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1) มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
2) มีงานวิจัยและบริการวิชาการที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
ชุมชน และทาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
3) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4) มีการพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
5) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการจัดการและการ
ตัดสินใจ
6) มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
7) มีกระบวนการการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
8) การบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
9) มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) ประจาปี
ตลอดจนการสื่อสารสูก่ ารปฏิบัติ
10) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
11) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทาแผนพัฒนาในทุกสายงานเพื่อให้เกิด
ความ ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
12) มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
ภาพรวม

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร
จัดการการดาเนินการตามพันธกิจ

30
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของนักศึกษาในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายการ
1) มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและสังคม
2) มีงานวิจัยสามารถนาองค์ความรู้มา บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4) มีการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
5) มีการเผยแพร่ข้อมูลในการทางานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
6) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการตรวจสอบ
ผลการทางานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
7) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
8) มีกิจกรรมที่สง่ เสริม อนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมไทย
9) อาจารย์มีชื่อเสียงทางวิชาการ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติ
10) อาจารย์มีความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ
11) มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.44
มาก
4.38
มาก
4.40
มาก
4.34
มาก
4.39
มาก
4.35

มาก

4.34
4.36
4.37
4.42
4.37
4.3785

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าในการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายการ
1) มีหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม
2) มีชื่อเสียงด้านการผลิตบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทา
3) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการให้แก่ชมุ ชนและสังคม
4) มีการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
5) สามารถตรวจสอบการทางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
6) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
7) เปิดโอกาสให้ศษิ ย์เก่าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรม
8) แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
9) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
10) มีกิจกรรมที่สง่ เสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
11) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.94
มากที่สุด
4.35
มาก
4.55
มากที่สุด
4.63
มากที่สุด
4.59
4.52
4.62
4.57
4.57
4.62
4.64
4.6034

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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4) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ในภาพรวม
จาแนกตามกลุ่ม
กลุ่ม
ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
1) บุคลากร
4.6838
มากที่สุด
2) นักศึกษา
4.3785
มากที่สุด
3) ศิษย์เก่า
4.6034
มากที่สุด
ภาพรวม
4.4900
มากที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.50
3.63
3.75
3.88
≥ 4.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
1.13
4.49
5.0000
0.0592
ของบุ ค ลากร/นั กศึ กษา/ศิ ษ ย์เก่ าต่ อ
การด าเนิ นการตาม ภ ารกิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.00
4.49
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการดาเนินการสารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/
ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ online ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 เดือน
มกราคม –กุมภาพันธ์ รอบที่ 2 เดือน สิงหาคม โดยให้บุคคลากรและนักศึกษาเข้าตอบแบบสอบในระบบ
www.poll.ssru.ac.th และศษยเก่าเข้าตอบแบบสอบในระบบ https://goo.gl/9Qmtw5
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะนาผลจากกองกลางที่ทาการวิเคราะห์มารายงานและนาผลการ
สารวจมาจัดทาแผนปรับปรุงระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในปีถัดไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1.ผู้บริหารเน้นการบริหารจัดการงานตามภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า
2.เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการสารวจความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัย
3.มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ ต่อการสารวจความเชื่อมัน่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.3.1-01 รายงานผลการสารวจระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

33
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรีญา คลังแสง
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
5
4

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1. จานวนกิจ กรรมนอกหลั กสู ต รที่บู รณาการพั น ธ กิจกรรม
กิ จ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจาปี
กิจกรรม
5
4
การศึกษา
3. ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ ร้อยละ
100
100
พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.4.1 ร้อ ย ล ะ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม น อ ก
1.00
100
5.0000
0.0524
หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ
เรียนการสอน การวิจั ย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย, ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทีม่ ีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้จดั โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ได้แก่
โครงการกลยุทธ์การตลาดเพือ่ สร้างอัตลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน , โครงการการอบรมถ่ายทอดองค์
ความรูด้ ้านการตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน , โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
จัดการขยะชุมชนและสิง่ แวดล้อม : เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และโครงการทาบุญเลีย้ งพระวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณา
การกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับ
ผู้รับผิดชอบ
4. ฝ่ายวิชาการมีตดิ ตามผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรจากหลักสูตรทุกเดือนพร้อมทัง้
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.4.1-01 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
1.4.1-02 เล่มรายงานผลการดาเนินโครงการกลยุทธ์การตลาดเพือ่ สร้างอัตลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.4.1-03 เล่มรายงานผลการดาเนินโครงการการอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
1.4.1-04 เล่มรายงานผลการดาเนินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการขยะชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม : เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.4.1-05 เล่มรายงานผลการดาเนินโครงการทาบุญเลีย้ งพระวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. ผลรวมของคะแนนความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด คะแนน
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม
3. คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจั ด คะแน
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
เฉลี่ย

1.
2.

5.
6.

-

5
4.54

6
4.55

โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจาแนกรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
ระดับความพึงพอใจ
โครงการทาบุญวิทยลัยนวัตกรรมและการ
20
4.64
จัดการ
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและการ
400
4.32
นาเสนอ
โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้
80
4.42
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์
300
4.67
CIM
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและการ
400
4.32
นาเสนอ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้
64
4.90
ประกันคุณภาพ การศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3.
4.

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
22.70
4.55

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายจเร นาคทองอินทร์และ
นักศึกษา
นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ
พัฒ นานักศึกษาพร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งมีผลรวมของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ N/A จากโครงการดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 5 โครงการ ทาให้มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจฯ เท่ากับ N/A อยู่ในระดับ……………. โดยสามารถจาแนกผลการดาเนินงานตามหน่วยงานดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.4.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ
1.00
4.55
5.0000
0.0524
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.25
4.55
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.4.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษาให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ายกิจการนักศึกษามีติดตามผลการดาเนินงานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษาพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
2. งบประมาณในการจัดทาโครงการจากวิทยาลัยที่จัดสรรให้มีความเหมาะสม สามารถทาให้โครงการ
บรรลุผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่วนหนึง่ ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยให้ใช้งานในการจัดกิจกรรมจน
บรรลุเป้าหมายของแต่ละโครงการ
4. มีกระบวนการดาเนินงานทีช่ ัดเจนในแต่ละโครงการ ทาให้กิจกรรมบรรลุไปได้ด้วยดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.4.2-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระยะ 5 ปี (2559-2563) ประจาปีการศึกษา
2560
1.4.2-02 รายงานผลการผลการดาเนินงานความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ให้กับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
1.4.2-03 เล่มรายงานโครงการทาบุญวิทยลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1.4.2-04 เล่มรายงานโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจยั และการนาเสนอ
1.4.2-05 เล่มรายงานโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้
1.4.2-06 เล่มรายงานโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ CIM
1.4.2-07 เล่มรายงานโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจยั และการนาเสนอ
1.4.2-08 เล่มรายงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ ประกันคุณภาพ การศึกษา

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

38
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชีว้ ัด : 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล ,
นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ , นางสาวรัชนีวรรณ
สุจริต,นางสาวกนกศรี อู่ไทย
โทรศัพท์ : 02-160-1452 , 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1452 , 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ
คน
48
54
สอน
2. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริงทั้งหมด
คน
48
54
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มเี ว็บไซต์ในการ
ร้อยละ
100
100
จัดการเรียนการสอน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์
และองค์การ
หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอล
อาชีพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง
รวม

จานวนอาจารย์
ที่มีเว็บไซต์
5

จานวนอาจารย์
ที่ปฏิบัตงิ านจริง
5

คิดเป็นร้อยละ

5

5

100

5
5

5
5

100
100

7
5
6
5

7
5
6
5

100
100
100
100

4
6

4
6

100
100

54

54

100

100
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
1.00
100
5.0000
0.0524
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ายบริหารจัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่อาจารย์ทุกท่านและให้นาเอกสารต่างๆ ขึน้ ไว้บนเว็ฐไซต์
ส่วนตัว
4. ฝ่ายบริหารมีตดิ ตามผลการดาเนินงานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษาพร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. คณาจารย์ให้ความร่วมมือในการสร้างเนือ้ หาภายในเว็บไซต์เป็นอย่างดี
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทาให้การสร้างเนือ้ หามีความสมบูรณ์และรวดเร็ว
3. กาหนดเป้าหมายของกระบวนการสามารถทาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงประเด็น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.4.3-01 เอกสารสรุปจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.4.3-02 URL เว็บไซต์ของอาจารย์ประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ.
โดยได้คะแนนไม่ตากว่
่ าระดับ 3.01
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมู ลผลการดาเนิน งาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัด การโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณ ภาพ
ร่วมกับหลักสูตรได้ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทัง้ หมดที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01 จากทั้งหมด 9 หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านตามเกณฑ์ป ระกันคุณ ภาพหลั กสู ตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดั บ 3.01 ร้อยละ 100 โดย
สามารถจาแนกผลการดาเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จ านวนหลั ก สู ต รที่ มี ค ะแนนผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
2. จานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งหมด
ประจาปีการศึกษา 2559
3. ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดทีผ่ ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

คน

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
8
9
-

คน

-

8

9

ร้อยละ

-

100

100

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
8.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
8.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ
8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการตลาด
8.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
8.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ
องค์กร

ระดับ
ตรี โท เอก
√
√
√
√
√

คะแนน
ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

3.61

ดี

3.99

ดี

3.49

ดี

3.45

ดี

3.96

ดี
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8.6 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
8.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลมือ
อาชีพ
8.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
8.9 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

√
√
√
√

3.54

ดี

3.49

ดี

3.57

ดี

3.58

ดี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.5.1 ร้อยละของหลักสูต รทั้งหมดที่
3.50
100
5.0000
0.1832
ผ่ า นตามเกณ ฑ์ ประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ากว่าระดับ 3.01

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดที่ผา่ นตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ตากว่
่ าระดับ 3.01ให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพกาหนดให้แต่ละหลักสูตร ดาเนินการตามระบบ กลไกประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
3.1 ขัน้ ตอนการวางระบบคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 7 กิจกรรม อาทิเช่น จัดประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรก่อนภาคเรียน เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตร จัดทาแผนการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และกาหนดผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัดระดับหลักสูตร เป็นต้น
3.2 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ จัดทาคูม่ ือการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร ดาเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร จัดทารายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4 ) ก่อนเปิดภาคเรียน อย่างน้อย 30 วัน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
3.3 ขัน้ ตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ต่อคณะ/วิทยาลัย และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดาเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ต่อคณะ/วิทยาลัย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3.4 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตร จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษาและตรวจประเมินการศึกษา ระดับ
หลักสูตร
3.5 ขัน้ ตอนการพัฒนาคุณภาพ มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตรและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย
4. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพนาผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรรายงานต่อคณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพื่อพิจารณา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญให้การประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร
2. ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรในการกากับติดตามการดาเนินงานระดับหลักสูตร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
1.5.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ.
โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
1.5.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2560
1.5.1-03 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด ประจาปีการศึกษา 2560
1.5.1-04 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ประจาปี
การศึกษา 2560
1.5.1-05 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ
องค์การ ประจาปีการศึกษา 2560
1.5.1-06 รายงานผลการตรวจประเมินหลักศูตรรัฐสาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560
1.5.1-07 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง ประจาปี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

43
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

การศึกษา 2560
1.5.1-08 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2560
1.5.1-09 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ ประจาปี
การศึกษา 2560
1.5.1-10 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ประจาปีการศึกษา 2560

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

44
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด : 1.5.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรีญา คลังแสง
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการสารวจพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 สามารถสรุปในแต่ละประเด็น ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. ผลรวมค่าความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คะแนน
การส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2. จานวนหลักสูตรทัง้ หมด ประจาปีการศึกษา
หลักสูตร
(ที่มีนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย)
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อ
คะแนน
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เฉลีย่

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
34.96
45.2

-

8

10

-

4.37

4.52

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายหลักสูตร ดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์
และองค์การ
หลักศูตรรัฐสาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอล
อาชีพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ

ระดับ
ตรี โท เอก
√

ค่าคะแนน
ความพึงพอใจ
4.42

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

√

4.41

มาก

√
√

4.48
4.44

มาก
มาก

√

4.45
4.60
4.51
4.57

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

√
√
√
√

45
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง

√

4.62

มากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.81
3.94
4.06
4.19
≥ 4.31
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
1.00
4.52
5.0000
0.0524
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.31
4.52
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
3. ฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตรทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ หลักสูตรทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
4. กาหนดให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ่ หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5. ฝ่ายวิชาการส่งจานวนนักศึกษาชัน้ ปีสุดท้ายให้กับหลักสูตร
6. หลักสูตรดาเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 -เมษายน 2561
7. หลักสูตรติดตามและรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรให้กับ
ฝ่ายวิชาการ จานวน 3 รอบ คือ เดือนมกราคม 2561, มีนาคม 2561, เมษายน 2561
8. ฝ่ายวิชาการดาเนินการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรและคะแนน
ให้กับหลักสูตร

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

46
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรในการติดตามการส่งแบบสารวจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : เนื่องจากหลักสูตรมีจานวนมาก การสารวจความพึงพอใจโดยใช้กระดาษอาจ
ทาให้เสียเวลาในการคีย์ขอ้ มูล
หลักฐานอ้างอิง:
1.5.2-01 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

47
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
และนางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบาน
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนบุ คลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพู น
คน
40
40
49
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
2. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง
คน
40
48
54
(ไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
ร้อยละ
100
83.33
90.74
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

โดยมีผลการดาเนินงานจานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ปฏิบัตงิ านจริง

คิดเป็นร้อยละ

5

จานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทาง
5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คุณภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุน
มนุษย์และองค์การ
หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
จัดการ

5

4

80

5

5

100

5

5

100

7
5

7
2

100
40

100

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชา

48
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการ
ปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ฟุตบอลอาชีพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง
อาจารย์ส่วนกลาง
รวม

6

3

50

5

5

100

4
6

2
4

50
66.66

7

7

100

54

49

90.74

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
75.00
77.50
80.00
82.50
≥ 85.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.1 ร้อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
1.00
90.74
5.0000
0.0524
วิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 85.00
90.74
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการในแต่ละหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเองให้กับผูร้ ับผิดชอบ
4. ฝ่ายบริหารได้จัดแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และดาเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กาหนด
5. นอกแหนือจากกิจกรรมที่วทิ ยาลัยจัดให้กับบุคลากรแล้ววิทยาลัยยังให้ทนุ อุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเป็นประจาทุกปี โดยบุคลากรสายวิชาการคนละ 10,000
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
6. ฝ่ายบริหารติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรปีละ 2 รอบ พร้อมทั้งรายงานผลให้กองบริหารงานบุคคล
รับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดตั้งงบประมาณสาหรับงบ
พัฒนาบุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.6.1-01 รายงานผลการดาเนินงานบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา
ของตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.1-02 สรุปจานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.1-03 แบบรายงานการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
และนางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบานอ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
คน
8
111
10
วิชาการ
6
9
8
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
2
1
1.2 รองศาสตราจารย์
1
0
1
1.3 ศาสตราจารย์
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
44
54
48
ประจาที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
ร้อยละ
18.18
20.37
20.83
วิชาการ
โดยมีผลการดาเนินงานจานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์
และองค์การ
หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ.
ศ. รวม
0
0
0
0

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

5

0

0

0

0

0

5

0

3
1

0
0

0
0

3
1

5
5

60

0
1
1

0
0
1

0
0
1

0
1
3

7
5
6

0
20
50
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
0

0

0

0

5

0

0
1

0
1

0
1

0
3

5
6

0
50

5

2

2

11

54

20.37

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.2 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่
3.50
20.37
3.1480
0.1154
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอล
อาชีพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง
รวม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
≥ 25.00

ผลการดาเนินงาน
3.1480

การบรรลุ
บรรลุ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการให้กับผูร้ ับผิดชอบ
4. ฝ่ายบริหารได้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : อาจารย์บางส่วนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
(Fast Track) ไม่สง่ ผลงานตามแผนและเป้าหมายที่วทิ ยาลัยกาหนด
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง:
1.6.2-01 รายงานผลการดาเนินงานอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.6.2-02 สรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
และนางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบาน
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ประจาที่คุณวุฒปิ ริญญาเอก
คน
15
19
22
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
44
48
54
ประจาที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ
34.09
39.58
50.00

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา

พนง.
ประจา

รวม

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

ข้าราชการ

พนง.
ชั่วคราว

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

1

3

5

60

0
0

0
5

1
0

1
5

7
5

14.29
100

0

2

1

6

6

50

0

5

1

6

5

100

0
0

5
3

0
0

5
6

5
6

100
50

0

20

4

24

54

50.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คุณภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุน
มนุษย์และองค์การ
หลักศูตรรัฐสาสตรบัรฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
จัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการ
ปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ฟุตบอลอาชีพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง
รวม

จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิ ป.เอก
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
23.00
25.50
28.00
30.50
≥ 33.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
3.50
50.00
5.0000
0.1832
คุณวุฒิปริญญาเอก
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 33.00
50.00
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยได้จดั โครงการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึน้
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกให้กับผู้รับผิดชอบ
4. ฝ่ายบริหารมีการติดตามความก้าวหน้าของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกเดือนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.3-01 รายงานผลการดาเนินงานอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.3-02 สรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

55
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจา
สายงาน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
และนางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบาน
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
คน
20
22
25
พัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทัง้ หมด
คน
20
22
26
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ ร้อยละ
100
100
96.15
การพัฒนาตามสมรรถนะ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 95.00
96.15
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการในแต่ละฝ่าย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
85.00
87.50
90.00
92.50
≥ 95.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.4 ร้ อ ยล ะขอ งบุ คล ากรส าย
3.50
96.15
5.000
0.1832
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะประจาสายงาน
การบรรลุเป้าหมาย:

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

56
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงานให้กับผู้รับผิดชอบ
4. ฝ่ายบริหารได้จัดแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และดาเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กาหนด
5. นอกแหนือจากกิจกรรมที่วทิ ยาลัยจัดให้กับบุคลากรแล้ววิทยาลัยยังให้ทนุ อุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเป็นประจาทุกปี โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคนละ 5,000
6. ฝ่ายบริหารติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรปีละ 2 รอบ พร้อมทั้งรายงานผลให้กองบริหารงานบุคคล
รับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดตั้งงบประมาณสาหรับงบ
พัฒนาบุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.6.1-01 รายงานผลการดาเนินงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจา
สายงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.1-02 สรุปจานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.1-03 แบบรายงานการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
และนางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบาน
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายบริหารร่วมกับกองบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยทาการสารวจจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า ไม่มีบุคลลากร
ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จ านวนบุ คลากรที่ ป ฏิบั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
คน
80
51
มหาวิทยาลัย
คน
54
48
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
คน
26
22
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.
คน
80
51
จานวนบุคลากรทั้งหมด
คน
54
35
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
คน
26
22
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ร้อยละ
100
82.61
ของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
100
79.55
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
ร้อยละ
100
100
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

58

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.6.5 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ
1.00
ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

ผลการ
ดาเนินงาน
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
5.0000 0.0524

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัตงิ าน
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรทีป่ ฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4. ฝ่ายบริหารส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ฝ่ายบริหารร่วมกับกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทาการสารวจจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลลากรใน
มหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.5-01 สรุปจานวนบุคลากรทัง้ หมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.5-02 สรุปจานวนบุคลากรที่ทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

59

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1. จ านวนบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. จานวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หน่วย
นับ
คน

คน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
70
80
-

13
2
70
48
22
23.08

54
26
80
54
26
52.38

-

29.55
9.09

48.15(26)
61.54(16)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.6 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ่ า น
1.00
52.38
5.0000
0.0524
เกณฑ์ ม าตรฐานภาษาอั ง กฤษของ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
และนางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบาน
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 25.00
52.38
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสอบ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4. ฝ่ายบริหารดาเนินจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลลากรในวิทยาลัย
5. ฝ่ายบริหารรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรมีความหลากหลาย
กระตุ้นความสนใจของบุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ความรูพ้ นื้ ฐานด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรน้อย
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.6-01 สรุปจานวนบุคลากรทัง้ หมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.6-02 รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กร
สุขภาวะ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม
ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ดาเนินการสารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประเด็นองค์กรสุขภาวะ จานวน 5 มิติ ตามแบบประเมินของ สสส. โดยมีผลการ
สารวจดังนี้
มิติ
ร้อยละเฉลี่ย
ผลประเมิน
มิติท1ี่ สุขด้วยการจัดการ
92.02
องค์กรนีน้ ่าอิจฉาทีส่ ุด
มิติท2ี่ สุขด้วยบรรยากาศในทีท่ างาน
95.45
องค์กรนีน้ ่าอิจฉาทีส่ ุด
มิติท3ี่ สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข
96.31
องค์กรนีน้ ่าอิจฉาทีส่ ุด
มิติท4ี่ สุขด้วยสุขภาพกายใจ
95.66
องค์กรนีน้ ่าอิจฉาทีส่ ุด
มิติท5ี่ สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
95.83
องค์กรนีน้ ่าอิจฉาทีส่ ุด
รวม
95.84
องค์กรนี้นา่ อิจฉาที่สุด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางาน

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน
 คะแนน 0-48 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องรีบแก้ไข
 คะแนน 49-56 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ยังไม่มีอะไรแน่นอน
 คะแนน 57-73 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนีก้ าลังก้าวหน้า
 คะแนน 74-100 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าอิจฉาทีส่ ุด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 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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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.7.1 ร้อ ยละเฉลี่ ย ของความส าเร็ จ
1.00
ตามแนวทางการพั ฒ นาสู่องค์กรสุ ข
ภาวะ
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
95.84

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0524

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 77.00
95.84
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิท ยาลั ย นวัต กรรมและการจั ด การมีการมอบหมายตั วชี้ 1.7.1 ร้อ ยละเฉลี่ย ของความส าเร็จ ตามแนว
ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะให้กับผู้รับผิดชอบ
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการดาเนินการสารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/
ศิ ษ ย์เก่า ต่อ การด าเนิ น การตามภารกิจ ของมหาวิท ยาลั ย ผ่ านระบบ online ปีล ะ 2 รอบ รอบที่ 1 เดือ น
มกราคม –กุ ม ภาพั นธ์ รอบที่ 2 เดื อ น สิ ง หาคม โดยให้ บุ ค คลากรเข้ า ตอบแบ บสอบในระบ บ
www.poll.ssru.ac.th
4. วิท ยาลัยนวัตกรรมและการจัด การจะน าผลจากกองกลางที่ ท าการวิเคราะห์มารายงานและนาผลการ
สารวจมาจัดทาแผนปรับปรุงระดับความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะในการดาเนินการตาม
ภารกิจของวิทยาลัยในปีถัดไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ผู้บริหารให้ความสาคัญกับความผาสุกของบุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.7.1-01 รายงานผลการสารวจการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

63
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม
ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายการ

ภาพรวม

4.74

มากที่สุด

4.74

มากที่สุด

4.74

มากที่สุด

4.72

มากที่สุด

4.74

มากที่สุด

4.71

มากที่สุด

4.72

มากที่สุด

4.74

มากที่สุด

4.72

มากที่สุด

4.71

มากที่สุด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1) มีวสิ ัยทัศน์และความสามารถ ที่จะนาพามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ
2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุ้มค่าตามเป้าหมาย งบประมาณ
และระยะเวลาที่กาหนดของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
3) มีการบริหารงานที่ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
4) มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
5) มีระบบตรวจสอบการทางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ขอ้ มูลที่ เป็นประโยชน์ในการทางานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน อย่าง
ถูกต้อง
6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ แสดง
ความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
7) มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดาเนินการให้แก่
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
8) มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
9) มีการบริหารงานโดยคานึงถึงบุคลากรให้ได้รับการปฏิบัตแิ ละบริการอย่าง
ทัดเทียมกันของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
10) มีการบริหารงานโดยใช้กระบวนการการตัดสินใจตามหลักฉันทามติของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.74
มากที่สุด

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้ าป ระส งค์ 1.8 ม ห าวิ ท ย าลั ย มี ก ารพั ฒ น าต าม ป รั ชญ าขอ งเศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4.01
4.14
4.26
4.39
≥ 4.51
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากร
1.00
4.71
5.0000
0.0524
ต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.51
4.71
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการดาเนินการสารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/
ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ online ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 เดือน
มกราคม –กุมภาพันธ์ รอบที่ 2 เดือน สิงหาคม โดยให้บุคคลากรและนักศึกษาเข้าตอบแบบสอบในระบบ
www.poll.ssru.ac.th และศษยเก่าเข้าตอบแบบสอบในระบบ https://goo.gl/9Qmtw5
4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะนาผลจากกองกลางที่ทาการวิเคราะห์มารายงานและนาผลการ
สารวจมาจัดทาแผนปรับปรุงระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในปีถัดไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1.ผู้บริหารเน้นการบริหารจัดการงานตามภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า
2.เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการสารวจความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัย
3.มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ ต่อการสารวจความเชื่อมั่น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
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หลักฐานอ้างอิง :
1.3.1-01 รายงานผลการสารวจระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รบั การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม
ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง
พบว่า มีความเสี่ยงทั้งหมด จานวน 5 ความเสี่ยง ผลรอบ 6 เดือน สามารถควบคุมและลดระดับความเสี่ยง ได้
ทุกความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
7
5

หน่วยนับ

1. จ านวนประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ได้ รั บ การ ความเสี่ยง
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยง
2. จานวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ความเสีย่ ง
3. ร้อยละของประเด็ นความเสี่ ยงที่ ได้ รั บการ ร้อยละ
ควบคุ ม และลดระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี

-

7
100

5
100

โดยมีรายละเอียดสถานะความเสี่ยงก่อนและหลังควบคุม ดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ความเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การกาหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง
2. ด้านการปฏิบัติงาน
การดาเนินโครงการล่าช้า/
ล้มเหลว
3. ด้านการทรัพยากร
การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
ของ
หน่วยงานภายนอก
5. ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม

สถานะความเสี่ยงก่อนควบคุม
สถานะความเสี่ยงหลังควบคุม
โอกาส
ผลกระทบ คะแนน ระดับความ โอกาส
ผลกระทบ คะแนน ระดับความ
เสี่ยง
เสี่ยง

สถานะการเพิ่ม
ลดความเสี่ยง

5

5

25

สูงมาก

2

3

6

ปานกลาง

ลดลง

5

4

20

สูงมาก

3

2

6

ปานกลาง

ลดลง

5

4

20

สูงมาก

3

2

6

ปานกลาง

ลดลง

3

5

15

สูง

1

2

2

น้อยมาก

ลดลง

3

5

15

สูง

1

2

2

น้อยมาก

ลดลง
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ระเบียบสานักงาน
นายกรัฐมนตรี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง
1.00
100
5.0000
0.0524
ที่ ไ ด้ รั บ การควบคุ ม และลดระดั บ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น ความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
100.00

ผลการดาเนินงาน
100

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุ
บรรลุ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อ
สนับ สนุ นการด าเนินการตามพั นธกิจหลั กให้บรรลุ เป้าหมาย โดยกาหนดโครงการบริห ารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้
2.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2.2 ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การทุ ก ระดั บ ต้ อ งตระหนั ก ให้
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.3 การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
2.4 การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การบริ ห า รความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
2.5 การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในจะด าเนิ น การ
อย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณ ภาพในการขับเคลื่อนและ
ผลักดัน กองนโยบายและแผนดาเนินการดังนี้
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 จัด ประชุม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุมภายในวิทยาลั ยนวัต กรรมและการ
จัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยง การเลือกความเสี่ยงที่ มีระดับสูงมากและสูง มาบริหารจัดการโดยจัดทา
เป็นแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับฝ่าย
และสาขาได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
a. ติดตามผลการเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน
3.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีการมอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้สาหรับโครงการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade
way Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความ
เสี่ยง ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการ
ตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง และขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความ
เสี่ยง
3.เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัย “ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็น
ผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึน้ จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง”
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การระบุความเสีย่ งและประเมินความเสีย่ ง ยังไม่สะท้อนถึงความเสีย่ งที่ตอ้ ง
นามาบริหารจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หลักฐานอ้างอิง :
1.8.2-01 คาสั่งแต่งตั้งที่ 400/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
1.8.2-02 บันทึกอนุเคราะห์อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงวันที่ 23 กันยายน 2560
1.8.2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
1.8.2-04 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
1.8.2-05 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 เดือน
1.8.2-06 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
1.8.2-07 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน
1.8.2-08 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มตี ่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววาสนา อ้นป้อม
ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
รายการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้ออานวยต่อการทางาน
2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลู อย่างเหมาะสม
3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
4) มีห้องน้าทีส่ ะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
5) มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและภูมทิ ัศน์ที่เหมาะสม
6) มีการจัดสิง่ แวดล้อมในที่ทางานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการสาหรับการทางาน
2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆอย่างเหมาะสม
3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
ภาพรวม
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.70
4.70
4.70
4.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x

ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้อต่อการเรียน
2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลู อย่างเหมาะสม

4.37
4.31

มาก
มาก

3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
4) มีห้องน้าทีส่ ะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
5) มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและภูมทิ ัศน์ที่เหมาะสม

4.29
4.17
3.67

มาก
มาก
มาก
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6) มีการจัดสิง่ แวดล้อมในห้องเรียนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น้ายุงลาย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการสาหรับการ
เรียน
2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆอย่าง
เหมาะสม
3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
5) มีการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
ภาพรวม

4.30

มาก

4.30

มาก

4.21

มาก

4.24
4.24
4.25
4.21

มาก
มาก
มาก
มาก

3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงานในภาพรวมจาแนกตามกลุ่ม
กลุ่ม
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
1) บุคลากร
4.70
มากที่สุด
2) นักศึกษา
4.21
มาก
ภาพรวม
4.44
มากที่สุด

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.90
4.03
4.15
4.28
≥ 4.40

ผลการ
ดาเนินงาน
4.44

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0524

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.40
4.44
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออานวย
ต่อการเรียนรูแ้ ละการบริหารงาน , พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทศั น์ และการบริหารจัดการพื้นที่ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดโครงการ Smart University (Through e-Campus)และโครงการปรับปรุง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.9.1 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา/
1.00
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ
อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายบริหารได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ตามแผนที่กาหนด
5.ฝ่ายบริห ารได้ด าเนิน การส ารวจความความพึงพอใจของนั กศึ กษา/บุ ค ลากรที่ มีต่อ อาคารสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 รอบที่ 2
เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ท่ี
เพียงพอ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.9.1-01 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.9.1-02 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์
ประจา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วย
นับ
บาท

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด
1.1 ด้านการบริการวิชาการ
68,581,218
956,418
1.2 ด้านวิจัย
84,071,160
2. จ านวนอาจารย์ ทั้ งห มด (นั บเฉพ าะที่
คน
48
54
ปฏิบัติงานจริง)
3. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ บาท/คน
25,000
25,000
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.10.1 งบรายได้จ ากโครงการจัด หา
1.00
956,418
5.0000
0.0524
รายได้ ด้ า นการบริ การวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิ น สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
25,000
956,418
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลันวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยจัดโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจัย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการ
วิจัย
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจาให้กับผู้รับผิดชอบ
5. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามผลการดาเนินงานโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์ประจาพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีนโยบายสนับสนุนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการ
วิจัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
1.10.1-01 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด “งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่ออาจารย์ประจา” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่ วงน้ าห นั กงานวิ จั ยหรื อ งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนั กวิจั ยทั้ งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัย
3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

น้าหนัก

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

-

16.60
-

33.20
-

-

48
-

54
-

-

34.58
-

61.48
-

คน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ร้อยละ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 30.00
20.00
22.50
25.00
27.50
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
3.50
61.48
5.0000
0.1832
ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 30.00
61.48
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การก าหนดกลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การน าผลงานวิจั ย หรือ งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติให้อาจารย์
และนักวิจัยทราบในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากาหนดให้อาจารย์ทุกคนที่ได้รับ
งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน จาเป็ นต้องส่งบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกอ่ นการเบิกงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยในงวดที่ 2 (30%) ไม่เช่นนั้น
สถาบันวิจัยฯ จะไม่ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่อาจารย์ได้
6. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามผลการดาเนินงานผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรับทราบ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :ความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยในการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของบทความเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
2.1.1-01 สรุปจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจาที่ ลาศึกษาต่อ ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.1-02 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ได้ รั บ การอ้ า งอิ ง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.1 ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนั กวิจั ยทั้ งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิ ง
(Citation) ในระดั บชาติหรือระดั บนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

เรื่อง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
0

เรื่อง
เรื่อง
คน

-

1
48

0
0
54

ร้อยละ

-

2.08

0

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

ไม่มี

ไม่มี

ระดับการอ้างอิง(Citation)
ชาติ

นานาชาติ

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อผลงานที่นาไปอ้างอิง
ไม่มี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ
1.13
0
0.0000
0.0000
การอ้ า งอิ ง (Citation) ในระดั บ ชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
หรื อ ระดั บ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
0
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั ให้กับผู้รับผิดชอบ
4. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามผลการดาเนินงานบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยในการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงผลงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : บทความวิจัยของอาจารย์ทจี่ ะได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ลงวารสารในระดับชาติ
หรือนานาชาติ จาเป็นต้องใช้เวลาในการตีพมิ พ์เผยแพร่ อย่างน้อย 3-9 เดือน ขึน้ ไป แล้วแต่ทางสานักพิมพ์
หรือแหล่งตีพมิ พ์ ซึ่งมีผลทาให้บทความทีจ่ ะถูกอ้างอิง (Citation) จาเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มขึน้ มากไปอีก รวมทั้ง
บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ลงวารสารแล้วของมหาวิทยาลัย ยังมีไม่มากเพียงพอและครบถ้วนทุกสาขาวิชาที่
จะดึงดูดให้นักวิจยั หรือหน่วยงานภายนอกนาบทความไปอ้างอิงได้
หลักฐานอ้างอิง :
2.1.2-01 สรุปจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.2-02 ตารางสรุปผลการดาเนิน งานตัวชี้วัด “ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรุจิรา เนียมหอม
และ นายสุภากร ตันวราวุฒชิ ัย
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1557
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่วงน้าหนั กของผลงานที่ตีพิม พ์
หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ระดับปริญญาโท
1.1 ระดับคุณภาพ 0.1

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1.40

-

-

0

1.2 ระดับคุณภาพ 0.2

-

-

0

1.3 ระดับคุณภาพ 0.4

-

-

2

1.4 ระดับคุณภาพ 0.6

-

1.5 ระดับคุณภาพ 0.8

-

-

0

1.6 ระดับคุณภาพ 1.0

-

-

0

-

-

4

-

-

35

-

-

4.38

2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
คน
โท
3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่
ร้อยละ
ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แ พ ร่ ข อ ง ผู้ ส า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แ พ ร่ ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ (ผลการ
ดาเนินงาน ข้อ3/40*5)

1

81
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
จานวนงานผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
จาแนกตามระดับคุณภาพ

สาขาวิชา
0.1
หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาการเมืองการ
ปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ
คุณภาพ
รวม

0.2

0.4
2

2

0.6

0.8

1.0

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

รวม
0.8

3

26.66

ผลรวมถ่วงน้าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม
2

0.1

0.2

0.4

0.6
0.8

0.8

1.0

1

1

0.6

0.6

1

60

1

3

1.4

1.4

4

35

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.3 ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ผ ล ง า น ข อ ง
1.13
4.38
5.0000
0.0592
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
4.38
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติให้กับผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
4.ฝ่ายวิชาการมีการติดตามผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติเป็นประจาทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานให้ผบู้ ริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการตีพมิ พ์เผยแพร่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : กระบวนการคัดกรองผลงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้
เวลานานโดยการเผยแพร่ตอ้ งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในคุณภาพและเป็น
ประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพร่ได้
หลักฐานอ้างอิง :
2.1.3-01 สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.3-02 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัด “ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

83

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

-

1
2
2
6

10
4
4
15

-

50

9.60

-

3.15

4.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1. ผลรวมถ่วงน้าหนั กของผลงานที่ตีพิม พ์ คะแนนถ่วง
หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
น้าหนัก
ระดับปริญญาเอก
1.1 ระดับคุณภาพ 0.1
1.2 ระดับคุณภาพ 0.2
1.3 ระดับคุณภาพ 0.4
1.4 ระดับคุณภาพ 0.6
1.5 ระดับคุณภาพ 0.8
1.6 ระดับคุณภาพ 1.0
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
คน
เอก
3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่
ร้อยละ
ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แ พ ร่ ข อ ง ผู้ ส า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แพ ร่ ใ น
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ (ผลการ
ดาเนินงาน ข้อ 3/80*5)

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
3.00
2.20

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.4 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเย็นจิต คงปาน และ
นายลิขิต เกิดมงคล
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1558
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
จานวนงานผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
จาแนกตามระดับคุณภาพ

สาขาวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
รวม

ผลรวมถ่วงน้าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

จานวน
ผู้สาเร็จ คิดเป็นร้อย
การศึกษา
ละ

0.1
0

0.2
0

0.4
10

0.6
4

0.8
4

1.0
0

รวม
18

0.1
0

0.2
0

0.4
4

0.6
2.4

0.8
3.2

1.0
0

รวม
9.6

15

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.4 ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ผ ล ง า น ข อ ง
1.1.3
4.00
5.0000
0.0592
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาเอกที่ ได้ รับ การตีพิ ม พ์ห รือ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
4.00
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.1.4 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติให้กับผู้รับผิดชอบ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
4.ฝ่ายวิชาการมีการติดตามผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติเป็นประจาทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานให้ผบู้ ริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการตีพมิ พ์เผยแพร่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : กระบวนการคัดกรองผลงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้
เวลานานโดยการเผยแพร่ตอ้ งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในคุณภาพและเป็น
ประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพร่ได้
หลักฐานอ้างอิง :
2.1.4-01 สรุปจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.4-02 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัด “ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จานวนผลงานวิจั ย หรือ งานสร้างสรรค์
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
1.1 งานวิจัย
1.2 งานสร้างสรรค์
2. จานวนผลงานวิจั ย หรือ งานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
2.1 งานวิจัย
2.2 งานสร้างสรรค์
3. ร้อ ยละผลงานวิจั ย หรือ งานสร้างสรรค์
ได้ รั บ ก า ร น า ไป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
22

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

-

-

22
0
35

ผลงาน
ผลงาน
ร้อยละ

-

-

35
0
60

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
3.50

66.67

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
66.67
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมดให้กับผู้รับผิดชอบ
4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดโครงการคลินิกวิจัยในการให้
คาปรึกษาแก่อาจารย์ในการดาเนินงานวิจัยโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยฯ ได้มีการติดตามผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นประจาทุกเดือน
5.วิทยาลันวัตกรรมและการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัย กาหนดให้อาจารย์ทุกคนที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน
งานวิจัยทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน จาเป็นต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
วิจัย พร้อมเอกสารการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อนการเบิกงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยในงวดที่ 1
(70%) ไม่เช่นนั้นสถาบันวิจัยฯ จะไม่ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่อาจารย์ได้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัยใน
การให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในบางสาขาวิชาไม่สามารถนาองค์
ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเป็นงานวิจยั ที่สร้างองค์ความรูห้ รือใช้ในการเรียนการ
สอนเท่านั้น

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.2.1 ร้ อ ยละผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ได้ รั บ ก า ร น า ไป ใช้
ประโยชน์ ต่ อ ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
5.0000
0.1832
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
2.2.1-01 สรุปจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2.1-02 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด “จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของผลงานที่ยื่นจด
ชื่อผลงานที่ยื่นจด
มาลัยแก้วเจ้าจอม

อนุสิทธิบัตร
-

สิทธิบัตร
หรือ
1

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
-

ว/ด/ป ที่ยื่นจด

ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงาน

13/092561

ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3 ผลงาน
4 ผลงาน
5 ผลงาน
6 ผลงาน
≥7 ผลงาน
คะแนน 3
-

คะแนน 4
-

คะแนน 5
≥1 ผลงาน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ระดับหน่วยงาน
คะแนน 1
คะแนน 2
-

90

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.3.1 จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
1.13
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ สิทธิบั ตรหรือ
สิทธิบัตร

ผลการ
ดาเนินงาน
1

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1832

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥1 ผลงาน
1
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1..วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบตั รให้กบั ผู้รับผิดชอบ
3.ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการมีติดตามผลการดาเนินงานจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ขาดความร่วมมือจากอาจารย์
หลักฐานอ้างอิง:
2.3.1-01 รายงานผลการดาเนินงานจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสทิ ธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ประจาปีงบประมาณ 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนองค์ ค วามรู้ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในแหล่ ง
เรียนรูบ้ ริการวิชาการ

แหล่ง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
1
1

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ทเี่ ปิดบริการทางวิชาการ
ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ (เดิม) ในปี 2560

ชุมชน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ (ใหม่)
ในปี2561
โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน :

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 ระดับหน่วยงาน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥1 องค์ความรู้
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
3.50
1
5.0000
0.1832
แหล่งเรียนรูบ้ ริการวิชาการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥1 องค์ความรู้
1
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการ เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์และแหล่งการเรียนรู้ชุม ชน และกลยุท ธ์ ขยายศูน ย์การเรียนรู้ในชุ มชน โดยได้จั ด
โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรูใ้ นแหล่งเรียนรู้ และโครงการขยายศูนย์การเรียนรูส้ ู่ชุมชน
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการมีการติดตามผลการเพิ่มฐานความรูใ้ นแหล่งเรียนรู้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการเพิ่มฐานความรูใ้ นแหล่งเรียนรู้
และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนพืน้ ที่ในการเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นการบริการวิชาการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
2.4.1-01 รายงานผลจ านวนฐานความรู้/องค์ ค วามรู้ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในแหล่ ง เรีย นรู้บ ริ ก ารวิ ช าการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
6
3

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1) จานวนงานบริการวิชาการที่ดาเนินการ
ภ าย ใต้ ความ ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ วย งาน
ภายนอก หรือ ผู้น าชุม ชน เทีย บกับ งาน
บริการวิชาการทัง้ หมด

งาน

2) จานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด

งาน

18

28

38

ร้อยละ

-

39.29

15.79

3) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการ
ทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดผลกานร
กิจกรรม/โครงการ
(งานบริการ) ทั้งหมด

ลักษณะการดาเนินงาน
บริการวิชาการที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกฯ
ความร่วมมือ
√

ไม่ร่วมมือ
ชุมชนพระยาประสิทธิ์

การตลาดเพื่อสร้างอัต

แขวงวชิรพยาบาล เขต

ลักษณ์สาหรับผลิต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่จัด
กิจกรรม

แบบให้เปล่า/เก็บ
ค่าลงทะเบียน
ให้เปล่า

4 พ.ย. 2560

ให้เปล่า

11 พ.ย. 2560

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการอบรมการ

√

ชุมชนพระยาประสิทธิ์

ถ่ายทอดองค์ความรู้

แขวงวชิรพยาบาล เขต

ด้านการตลาดออนไลน์

ดุสิต กรุงเทพมหานคร

เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการกลยุทธ์

ชื่อหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนที่ร่วมมือ

ประเภทของ
กิจกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
โครงการเด็กไทย มีวินัย

√

ใฝ่คุณภาพ

อาเภอเมือง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ให้เปล่า

17-18 ต.ค.2560

ให้เปล่า

9 พ.ย. 2560

ให้เปล่า

15 พ.ย. 2560

ให้เปล่า

16-17 พ.ย.2561

สมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการการอบรม

√

เทศบาลตาบลแม่ระมาด

เตรียมความพร้อมและ

อาเภอแม่ระมาด จังหวัด

สร้างวินัยให้เยาวชนของ

ตาก

ชุมชนสู่ประชาคม
อาเซียน
โครงการการมีส่วนร่วม

√

ในการอนุรักษ์

เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร

วัฒนธรรมแสละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน : เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
โครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่า

√

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์

ทันภัยยาเสพติดชีวิตจะ

สามัคคี ตาบลวังหว้า

สดใส

อาเภอศรีประจันต์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2.50
5.00
7.50
≥ 10.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการ
1.13
15.79
5.0000
0.0592
ที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานภายนอก หรือ ผู้น าชุ ม ชน
เทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด
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การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 10.00
15.79
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดยุทธ์ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการโดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นาชุมชน
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมดให้กับ
ผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ดาเนินการสารวจความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมี ติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน
6.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมี รายงานผลโครงการบริการวิชาการที่ด าเนิน การภายใต้ความร่วมมือ กับ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการในพืน้ ที่
รับผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและพืน้ ทีต่ ่างๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
2.4.3-01 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2.4.3-02 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด”
เ2.4.3-03 อกสาร/หลักฐานที่แสดงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
เ2.4.3-04 อกสารรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
54,323,856 6,626,355

1. จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน บาท
สร้างสรรค์
1.1 จ านวนเงิน สนั บ สนุ น งานวิ จั ยหรื อ งาน
สร้างสรรค์(ภายใน)
- งบประมาณรายได้
437,000
563,850
- งบประมาณแผ่นดิน
53,886,839 5,939,385
1.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
400,000
สร้างสรรค์(ภายนอก)
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนั กวิจั ยทั้ งหมด
คน
48
54
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ เฉลี่ย
127,837
1,131,747
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ต่อคน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มนุษยศาสตร์และ
≥ 25,000
5,000
10,000
15,000
20,000
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
≥ 60,000
40,000
45,000
50,000
55,000
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
≥ 50,000
30,000
35,000
40,000
45,000
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การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
1.13
สร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย :
กลุ่มสาขาวิชา

ผลการ
ดาเนินงาน
127,837

เป้าหมาย

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ผลการ
ดาเนินงาน
122,710.28
-

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0592

การบรรลุ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
≥ 25,000
บรรลุ
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
≥ 60,000
3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
≥ 50,000
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
โดยอาศัยเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดให้อาจารย์ประจาทุกคนมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดย
กาหนดเป็นตัวชีว้ ัดประเมินผลงานรายบุคคล
5.ฝ่า ยวิจั ย และบริการวิชาการมีการประชาสั ม พั น ธ์แหล่งทุ น ภายนอกให้แก่ค ณาจารย์ และจั ด โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
6.ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการส ารวจข้อ มู ล แหล่งทุ น วิจั ย ที่ได้รับ จากหน่ว ยงานภายนอก ผ่านทางส านั ก
ทรัพย์สินและรายได้
7. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1.ความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยทีม่ ีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ
2.มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รวมทั้งงบประมาณอุดหนุนการทาวิจัยจากมหาวิทยาลัย
3.มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการส่งเสริมต่างๆ ให้แก่อาจารย์และ
นักวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งภายในและภายนอกเพิ่มมากขึน้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
2.5.1-01 สรุปจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.5.1-02 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัด “เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจา
และนักวิจัย”
2.5.1-03 สั ญ ญาอุ ด หนุ น ทุ น งานวิจั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอกสถาบั น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

1. จานวนผลงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
ร่วมมื อกั บภาคอุ ตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ระดับชาติ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

ผลงาน

- ระดับนานาชาติ

3

2

-

-

2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ผลงาน

20

36

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ร้อยละ

10.00

5.56

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
1.13
5.56
5.0000
0.0592
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ ภาค
บ ริ ก ารใน ระดั บ ชาติ ห รื อ ระ ดั บ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

100

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

นานาชาติ ต่ อ ผลงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
5.59
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
โดยอาศัยเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมดให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่า ยวิจั ย และบริการวิชาการมีก ารประชาสั ม พั น ธ์แหล่ง ทุ น ภายนอกให้ แก่คณาจารย์และจั ด โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
5.ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการส ารวจข้อ มู ล แหล่งทุ น วิจัย ที่ได้รับ จากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางส านั ก
ทรัพย์สินและรายได้
6. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีภาระงานสอนค่อนข้างมาก มีคณาจารย์เพียง
บางส่วนยังมองว่างานวิจยั เป็นเรื่องยาก ถึงแม้จานวนงานวิจัยและเงินสนับสนุนงานวิจยั จะมีมากขึน้ แต่
จานวนงานวิจยั ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังมีนอ้ ย
หลักฐานอ้างอิง :
2.5.2-01 จ านวนอาจารย์ ป ระจาและนั กวิจัยทั้งหมด (ไม่นั บรวมอาจารย์ป ระจ าที่ ลาศึกษาต่อ ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.5.2-02 ตารางสรุป ผลการด าเนิ น งาน “ร้อ ยละของผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ชื่อตัวชี้วัด : 2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ไี ด้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิธิ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ระดั
บ
1

คาอธิบายผลการดาเนินงาน

1.IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS)
2.IOA 2.1-1-02 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
3.IQA 2.1-1-03 คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สาหรับผูว้ ิจัย)
4.IQA 2.1-1-04 เว็บไซด์วทิ ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ www.cim.ssr
Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิท ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีฝ่ายงานวิจัยและบริก าร
วิชาการ เพื่อประสานงานกับคณาจารย์และนักวิจัย มีการประชุมเพื่อ
วางแผนการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ
5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ประจาปีการศึกษา ซึ่ง
การใช้ระบบสารสนเทศ มีส่วนสาคัญต่อการสื่อสารกับคณาจารย์และ
นัก วิจัย เพื่อเป็ น ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารที่เป็ น ปัจจุบั น
โดยมี ระบบสารสนเทศที่เป็ น ของหน่วยงานและส่วนกลางสนั บ สนุ น
ได้แก่
1. เว็ บ ไซ ด์ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
www.cim.ssru.ac.th/วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า น
เอกสารงานวิจัย เอกสารประกอบการทาวิจัย เอกสารแนะนาทุนการ
วิจัย เป็นต้น
2. การบริ ห ารงานวิ จั ย ผ่ า นระบบวิ จั ย ออนไลน์ (RIS) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็ นระบบสารสนเทศส่วนกลางที่ทุ ก คณะ/วิท ยาลั ย/หน่ วยงาน เพื่ อ
บันทึกผลงานวิจัยของคณาจารย์ มีการแจ้งข่าวสารการประกาศให้ทุน
วิจั ย ประวัติ ข องนั ก วิ จั ย ประวั ติ ก ารได้ รั บ ทุ น ของนั ก วิ จั ย เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการทาวิจัยและการอ้างอิง
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ facebook วิทยาลั ย
นวัตกรรมและการจัดการ และ Line กลุ่ม คณาจารย์ เป็นการสื่อสาร
ผ่ า น ช่ อ งท างที่ ส ะด วก แล ะรวด เร็ ว เพื่ อ เผยแ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ซึ่งจะเห็นได้วา่ ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัย ช่วยให้
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
การสนั บ สนุ น การวิจัย การประเมิ น ผลการด าเนิน งานและสามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
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2

"วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ มี ก ารสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า น
งานวิจัย รายละเอียดดังนี้
1. วิท ยาลั ยนวัต กรรมและการจัด การ จัด ให้มี ศูน ย์ให้ค าปรึก ษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ อาคาร 37 ชั้น 1 เพื่อเป็นสถานที่ให้คาปรึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับการทางานวิจัยและบริการวิชาการ การขอทุนงานวิจัย
การหาข้อมู ลการท าวิจัยต่าง ๆ หากคณาจารย์แ ละนั ก วิจัยต้องการ
คาปรึกษา โดยคณาจารย์และนักวิจัยสามารถติดต่อกับบุคลากรของ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพื่อให้
คาแนะนา หรือติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ให้ตรงกับ
ศาสตร์ที่ต้องการปรึก ษา สามารถปรึก ษาได้แบบพบกับ ผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง หรื อ การใช้ ร ะบบการสื่ อ สารผ่ า น หรื อ ทางโทรศั พ ท์ ทาง
Social Network เป็ น ต้ น โดยสามารถติ ด ต่ อ ได้ ใน วัน เวลาท าการวั น
จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.และนอกเวลาราชการ
ตั้ง แต่ เวลา 17.00 – 20.00 น. ส าหรับ วัน เสาร์ -อาทิ ต ย์ ตั้ ง แต่ เวลา
09.00 – 16.00 น.
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน่วยงาน
กลางสนั บ สนุ นการท างานวิจัยของคณาจารย์แ ละนั ก วิจัย ทุ ก คณะ/
วิท ยาลั ย ซึ่ ง สามารถให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการท างานวิ จั ย การขอทุ น
งานวิจั ย การเบิ ก -จ่ า ยทุ น งานวิจั ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ ไปที่
อาคารศศิพงศ์ประไพ (อาคาร 41) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา หรือที่ www.ird.ssru.ac.th
3. ห้องสมุด/ฐานข้อมูลออนไลน์
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลจาก
ศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก า รแ ล ะเท ค โน โล ยี ส าร ส น เท ศ ผ่ าน เว๊ บ ไซ ด์
www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ด้ า นงานวิ จั ย ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย เช่ น Scopus , e-thesis เพื่ อ ให้
คณาจารย์และนักวิจัยสามารถสืบค้นงานวิจัยออนไลน์จากฐานข้อมูล
งานวิจัยดังกล่าวได้ โดยมีวธิ ีการ ดังนี้
1. คณาจารย์/นักวิจัย เข้าที่ www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์
2. คลิกที่ฐานข้อมูลออนไลน์ คณาจารย์และนักวิจัยจะสามารถเลือก
ฐาน ข้ อ มู ลที่ ม ห าวิ ท ยาลั ย ตอบ รั บ เช่ น Scopus, e-thesis แล ะ
ฐานข้อมูลที่ สกอ.ตอบรับ เช่น TDC, ISI เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุน ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย
(VPN) โดยนั ก วิ จั ย สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ จั ย ออนไลน์ ภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักวิจัย
ก่อนใช้งาน (ตามคู่มือการใช้งาน-VPN2.pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.library.ssru.ac.th
4. สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภั ย ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล งานวิ จั ย เรี ย กว่ า ระบบงานวิ จั ย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

1.IQA 2.1-2-01 ภาพศูนย์ให้คาปรึกษางานวิจัย (ชั้น 2)
2.IQA 2.1-2-02 เว็บไซด์ของห้องสมุด 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/วิจัยและบริการวิชาการ เว็บไซด์ขอ
5.IQA 2.1-2-05 www.ird.ssru.ac.th เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา
6.IQA 2.1-2-06 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
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ออนไลน์ (RIS) เป็นระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมู ล ด้ านงานวิจัย เป็ น การจัด การฐานข้อมู ล ด้านวิจัย มี ค วาม
รวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมงานด้านวิ จัย ของอาจารย์ในระบบโดย
สามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้ที่ www.cim.ssru.ac.th
การเข้าสู่ระบบ RIS มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนักวิจัย ผ่าน
Username และ Password ภายในระบบจะประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว
ของนั ก วิ จั ย ป ระวั ติ ก ารท าวิ จั ย ก ารป ระก าศให้ ทุ นงานวิ จั ย
โครงการวิจัยที่นักวิจัยกาลังดาเนินการ และโครงการวิจัยที่ดาเนินแล้ว
เสร็จ
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยงานสร้างสรรค์ ได้แก่
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการจัดประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ Academic International Conference on
Muitidisciplinary Studies and Education ICBEMM 2017 (OXFORD)
ระหว่ า งวั น ที่ 13-15 มี น าคม 2560 โดยมี ค ณาจารย์ ข องวิ ท ยาลั ย
นวั ต กรรมและการจั ด การและนั ก วิ จั ย เข้ า ร่ว มเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย
จานวน 17 เรื่อง
-วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การร่ วมจั ด ประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยมหิด
"1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตระหนักถึงความสาคัญของการ 1.IQA 2.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติงานด
พัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้าง 2.IQA 2.1-3-02 แผนปฏิบัตงิ านด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
องค์ความรูใ้ หม่ การวิจัยและพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการวิจัยที่มี
3.IQA 2.1-3-03 ตารางตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างส
ประสิทธิผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์
และบุคลากร เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ตอ่ สาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้วางแผนระบุในแผนปฏิบัตกิ ารด้าน
วิจัย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และ ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
โดยคณะกรรมการได้นาข้อมูลจากปีงบประมาณ 2560 มาพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย “สร้างผลงานวิชาการ
สู่การยกระดับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่
สามารถบูรณาเข้ากับการกับการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพ
ของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ นาไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการ ได้กาหนดจานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่
ละด้าน เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ดังตารางที่ 1
กิจกรรมด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี โครงการ/กิจกรรม(จานวน)
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งบประมาณ (บาท)
1.โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 2 1,000,000
2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 1
250,000
3.โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 1 500,000
4.โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 500,000
5.โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 1 3,000,000
ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ได้นาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อแปลงไปสูก่ ารปฏิบัติในแต่ละปีโดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัตกิ าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณที่จะดาเนินการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในแต่ละด้าน
กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม(จานวน) งบประมาณ
(บาท)
1. โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 2 300,000
2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 1
20,000
4. โครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย 1 20,000
5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจยั 28 660,000
6. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 100,000
7. โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 1 20,000
8. กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการจัดการความรู้การ
วิจัย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนาไปใช้แก้ไข
ปัญหาการดาเนินของหน่วยงาน 8 5,045,500
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ดังนี้
ทุนสนับสนุนการทาวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 มีทุนสนับสนุนการ
ทาวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวนเงินทัง้ สิ้น 6,903,235 บาท
โดยมีการประกาศผลการอนุมัติทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยได้รับทราบตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ดังนี้
(1) ทุนสนับสนุนภายในสถาบัน
1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบรายได้มหาวิทยาลัย จานวนเงิน
563,850 บาท

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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4

1.IQA 2.1-4-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผ
2.IQA 2.1-4-02 เอกสารอนุมัติโครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน
3.IQA 2.1-4-03ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณ
4.IQA 2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณ
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1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน จานวนเงิน
5,939,385 บาท
(2) ทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน
2.1 ทุนสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
400,000 บาท
" วิท ยาลั ย นวัต กรรมและการจั ด การ ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณดังนี้
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
บุ ค ลากร จ านวนเงิ น 10,000 บาท ต่ อ คน/ปี ง บประมาณ ส าหรั บ
คณาจารย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย
สามารถเบิก-จ่ายผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
จากกองทุนและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิ ช าการในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ เป็ น ไปตามประกาศ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น บุ ค ลากรเพื่ อ น าเสนอ
ผลงานวิจั ย ภายในประเทศและต่ า งประเทศ งบประมาณดั ง กล่ า ว
คณาจารย์สามารถดาเนินการเบิก -จ่าย จากฝ่ายกองทุน และพัฒ นา
บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ได้เผยแพร่ผ ลงานด้ า นงานวิจัย และงานสร้า งสรรค์ ดั ง รายละเอีย ด
ต่อไปนี้
การนาเสนอระดับนานาชาติ
1) การประชุ ม วิ ช การการระดั บ นานาชาติ Conference Proceedings
Book of Abstract BESSH-2017 Internal Conference on ""Business
Economics, Social Science&Humanities"" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต้ วันที่ 3-4 มกราคม 2560 จานวน 2 เรื่อง
2) ก ารป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ นานาชาติ ""World Conference on
Educational Sciences (WCES 2017)"" ณ เมื อ งนี ซ ประเทศฝรั่ ง เศส
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560จานวน 1 เรื่อง
3) ก ารป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ นานาชาติ ""World Conference on
Educational Sciences (WCES 2017)"" ณ เมื อ งนี ซ ประเทศฝรั่ ง เศส
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 1 เรื่อง
4) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Proceedings of Researchfora
International conference” ณ ประเทศสิ ง คโปร์ วั น ที่ 2 – 3 มี น าคม
2560 จานวน 1 เรื่อง
5) ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช 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 จานวน 1 เรื่อง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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6) การประชุม วิชาการระดับนานาชาติ Academic World International
Conference Oslo” ณ ประเทศนอร์ เ วย์ วั น ที่ 3-4 มี น าคม 2560
จานวน 1 เรื่อง
7) การประชุม วิช าการระดั บ นานาชาติ “International Conference on
Business, Economics, Management and Marketing (ICBEMM 2017
Oxford)” วั น ที่ 13-15 มี น าคม2560 ณ เมื อ งออกฟอร์ ด สหราช
อาณาจักร จานวน 12 เรื่อง
8) การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ Interntional conference on
""Implications of Research in Business, Economics,Management
Social Sciences and Humanities ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 15-16 มีนาคม
2560 จานวน 1 เรื่อง
9) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Business Tourism
Sciences Technology Humanities Social Sciences & Education
Research Conference ณ กรุ ง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษ วั น ที่ 5-7
เมษายน 2560 จานวน 1 เรื่อง
10) ก าร ป ร ะชุ ม วิ ช า ก าร ABRM 7th International Conference on
Restructuring of The Global Economy (ROGE) ณ เมื อ งอ๊ อ กซฟอร์ ด
ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 จานวน
2 เรื่อง
11) การประชุ ม วิช าการระดั บ นานาชาติ INTERNATIONAL BUSINESS
ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES
SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE ณ
เมืองซู ริค สมาพั น ธรัฐสวิส วัน ที่ 10-12 กรกฎาคม 2560 จานวน 2
เรื่อง
12) การประชุม วิชาการระดั บ นานาชาติ International Conference on
Science, Social Science and Economics (IC3SE), ณ ประเทศ Norway
วันที3่ -4 สิงหาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
13) การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ISER-228 International
Conference on Education and Social Science (ICESS-2017) ณ กรุ ง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 จานวน 1
เรื่อง
14) การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ISER 71nd International
Conference ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560
จาวน 1 เรื่อง
15) การป ระชุ ม วิ ช าก าร International Business Economic Tourism
Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education
Research Conference, Berlin, Germany วั น ที่ 23-25 ตุ ล าคม 2560
จานวน 3 เรื่อง
16) การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ Academic Conference on
Educational & Social Innovations (AC-ESI-2017) ,Prague, Czech
Republic 21-24 ธันวาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

107
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

17) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and
Global Forum on Multidiscriplinary Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 จานวน 10 เรื่อง
18) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and
Global Forum on Multidiscriplinary Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 จานวน 1 เรื่อง
19) การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ Academic Conference on
Educational & Social Innovations (AC-ESI-2017) ,Prague, Czech
Republic วันที่ 21-24 ธันวาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
20) ก ารป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ น าน าชาติ The 142nd The IIER
International Conference ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี วันที่ 2122 ธันวาคม 2560 จานวน 4 เรื่อง
การนาเสนอระดับชาติ
1. การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้ ง ที่ 8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th
Anniversary” ณ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา วัน ที่ 16 มี น าคม
2560 จานวน 1 เรื่อง
2. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ""การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน"" ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 จานวน 14 เรื่อง
3. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2560 ""การ
วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น "" ณ โรงแรมเดอะรอยั ล ริ เ วอร์
กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560 จานวน 2 เรื่อง
4. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
และพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพื่อเป็ นรางวัล ในด้านการตีพิม พ์เผยแพร่ผลงานด้านวิจัยใน
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการสนั บ สนุ น ให้ได้รับ การตี พิม พ์ เผยแพร่บ ทความวิจัยและ
บทความวิชาการของคณาจารย์ วิท ยาลั ยนวัตกรรมและการจัด การ
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ขอจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ เมื่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คณาจารย์จะต้อง
ทาบันทึกข้อความขอเงินจัดสรรเงินรางวัล ผ่านฝ่ายงานวิจัยและบริการ
วิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านการรับทราบจากคณะ
ผู้บริหาร และนาส่งผ่านกองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาในลาดับ
ต่อไป
การตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. วารส าร Actual Problem of Economics, ISSN 1993-6788 ห น้ า
196-200 จานวน 1 เรื่อง
2. วารสาร International Journal of Control Theory and Applications,

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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5

6

Volume 10, Number 3, 2017 หน้ า 299-304 ,หน้ า 289-297,หน้ า
305-310, หน้า 283-288 จานวน 5 เรื่อง
3. วารสาร Control Theory And Applications ,Volume 10, Number 3,
ISSN: 0974-5572 หน้า 317 - 323 จานวน 1 เรื่อง
การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ
1.วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 11 หน้า 234-245 จานวน 1 เรื่อง
2.วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 170-212 จานวน 1 เรื่อง
3.วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่
8 ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2 หน้า 73-85 จานวน 1 เรื่อง
4.วารสารบริห ารธุ รกิจเทคโนโลยีม หานคร ปี ที่ 14 ฉบั บ ที่ 2 หน้ า
41-58 จานวน 1 เรื่อง
5.วารสารวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชียงราย ปี ที่ 12
ฉบับที่ 2 หน้า 60-77 จานวน 1 เรื่อง
6.วารสารพั ฒ นาเท คนิ ค ศึ ก ษ า ส านั ก พั ฒ นาเทค นิ ค ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปี ที่ 29 ฉบั บ ที่
103 หน้า 12-18 จานวน 1 เรื่อง
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ร่วม
โครงการด้านงานวิจัย เช่น โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพร่ การศึกษาดูงานด้านงานวิจยั ต่าง ๆ ซึง่ คณาจารย์วทิ ยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ มีการเข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยที่มีคุณภาพ เช่น อาจารย์ศริ ิญญา ศิริญานันท์ ได้รับ
รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ The
IIER International Conference 21-22 December 2017, Florence.Italy
โดยมีอาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และอาจารย์ธวัช พุ่มดารา ร่วม
การประชุมทางวิชาการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการแสดง
ความยินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ e – Ofiice และ
facebook ของวิทยาลัย
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จานวน 9 คน และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
จานวน 13 คน
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสนับสนุนคณาจารย์ได้พัฒนา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
ทาหน้าทีก่ ากับดูแลเพื่อให้นาผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงาน
สร้างสรรค์ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

IQA 2.1-5-01 ภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
IQA 2.1-5-02 เอกสารรายงานโครงการ

IQA 2.1-6-01 คู่มือการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
IQA 2.1-6-02 คู่มือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
IQA 2.1-6-03 แบบคาขอจดลิขสิทธิ์ (กรมทรัพย์สินทางปํญญา)
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อย่างเต็มศักยภาพ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นระบบและกลไก การบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพือ่ ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ในงาน
จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
การขอคุ้มครองสิทธิข์ องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผ่านเว็บไซด์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเรื่อง
ความสาคัญของลิขสิทธิ์ ประเภทของลิขสิทธิ์ ประโยชน์ของลิขสิทธิ์
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ และเอกสารการจดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ระบุขั้นตอนการดาเนินการขอคุ้มครองสิทธิข์ อง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนี้ ทัง้ นี้ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์
แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้
แจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
“มาลัยแก้วเจ้าจอมจากแป้งปั้น” โดยอยู่ในขั้นตอนของการกรอก
เอกสารคาขอ และประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ในการดาเนินการยื่นจดคาขอ
สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนให้คณาจารย์ได้
ตรวจสอบงานวิจัยผ่านระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทาง
วิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ระบบอักขราวิสุทธิ”์ ซึง่ เป็น
ระบบที่ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการที่อยู่ใน
ผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยสามารถ เข้าผ่านเว็บไซด์
http://plag.grad.chula.ac.th/ การใช้ระบบ ใส่ email ของบุคคลที่
ต้องการตรวจสอบ โดยใช้ email address ของมหาวิทยาลัย และเลือก
ไฟล์ที่ต้องการจะตรวจสอบ กดยืนยัน ระบบอักขราวิสุทธิ์ จะนาส่ง
ข้อมูลไปยัง email address ที่แจ้งไว้
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ประเด็นการพิจารณา :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
(1) ห้อ งปฏิบั ติการหรือ ห้อ งปฏิบั ติง านสร้า งสรรค์ หรือ หน่ว ยวิจั ย หรือ ศู น ย์เครื่อ งมือ หรือ
ศู น ย์ใ ห้คาปรึกษาและสนั บ สนุ น การวิจั ย หรือ งานสร้า งสรรค์
(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(3) สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนั ก วิจั ย มีก ารสร้า งขวั ญ และกาลั ง ใจตลอดจนยกย่อ ง
อาจารย์ และนั กวิจั ย ที่มีผ ลงานวิจั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ดีเด่น
6. มีร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ว ยในการคุ้ม ครองสิท ธิ์ ข องงานวิจั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ที่ นาไปใช้
ประโยชน์แ ละดาเนิน การตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5-6 ข้อ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.6.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
1.00
6
5.0000
0.0524
พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงาน
วิ จั ย ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
มีการดาเนินการ
6
บรรลุ
5-6 ข้อ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยจัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก
ในการดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมี แต่งตั้งคณะทางานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์
5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีจัดทาแผนการดาเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
6.ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการมี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพั ฒ นาระบบและกลไกการเผยแพร่
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS)
IOA 2.1-1-02 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
IQA 2.1-1-03 คูม่ ือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สาหรับผูว้ ิจัย)
IQA 2.1-1-04 เว็ บ ไซด์ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ www.cim.ssru.ac.th / Facebook วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมและการจัดการ
IQA 2.1-2-01 ภาพศูนย์ให้คาปรึกษางานวิจัย (ชั้น 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านวิจัย
IQA 2.1-3-02 แผนปฏิบัติงานด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
IQA 2.1-3-03 ตารางตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Input)
IQA 2.1-4-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
IQA 2.1-4-02 เอกสารอนุมัติโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ฯ
IQA 2.1-4-03ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจั ดสรรเงินสนับสนุน
บุคลากรเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ
IQA 2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุน
บุคลากรเพื่อนาเสนองานตีพมิ พ์
IQA 2.1-5-01 ภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
IQA 2.1-5-02 เอกสารรายงานโครงการ
IQA 2.1-6-01 คูม่ ือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
IQA 2.1-6-02 คูม่ ือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
IQA 2.1-6-03 แบบคาขอจดลิขสิทธิ์ (กรมทรัพย์สินทางปํญญา)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

หน่วยนับ
วารสาร

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
0
1
0

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อวารสาร
ไม่มี

ฐาน
TCI 1 TCI 2
ไม่มี ไม่มี

วันที่ได้รับการยอมรับ
ไม่มี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับหน่วยงาน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 วารสาร
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.7.1 จ านวนวารสารที่ ไ ด้ รั บ การ
3.50
0
0.0000
0.0000
ยอมรับในระดับชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 วารสาร
0
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การก าหนดกลยุ ท ธ์ ในการยกระดั บ วารสารวิช าการให้ ได้คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน โดยได้จัดโครงการนาวารสารวิชาการประจาวิทยาลัยไปยื่นเอกสารเพื่อขอรับการประเมินของศูนย์
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ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การมี ก ารมอบหมายตั ว ชี้ 2.7.1 จ านวนวารสารที่ ได้ รับ การยอมรั บ ใน
ระดับชาติให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ า ยวิจั ย และบริก ารวิช าการมี มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด ท าวารสารที่ ได้ รับ การยอมรับ ใน
ระดับชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการเพื่อผลักดันวารสารภายในสู่ฐาน
TCI
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การที่วารสารจะขึน้ ฐาน ICT นั้นต้องให้ระยะเวลานานทาให้การผ่านตัวชีว้ ัด
ต้องรอ
หลักฐานอ้างอิง :
2.7.1 -01 วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ทาการสารวจความ IQA 3.1-1-01 รายงานความต้องการ
ต้องการของแต่ละชุมชน ผ่านผูน้ าชุมชน และคนในชุมชน
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560
พืน้ ที่ท่ไี ปทาโครงการบริการวิชาการ ในปีที่ผ่านมา ในแต่ละ IQA 3.1-1-02 แผนปฎิบตั ิการด้าน
ชุมชนมีขอ้ แนะนา ด้านการจัดทาบริการวิชาการ ที่ชุมชนมี การบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี
ความต้องการจริง ๆ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจาปี
ศักยภาพของชุมชน การเรียนรูเ้ ชิงวัฒนธรรมของชุมชน เป็น งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดทาเป็นฐานข้อมูลสาคัญ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้กาหนดเป็นแนวทางการจัดทา
โครงการบริการทางวิชาการต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2
ของมหาวิทยาลัย ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการด้านการ
บริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (2560-2564) มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน
กาหนดหลักเกณฑ์ กากับและติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย
นอกจากนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ส่งเสริม
บุคลากรสายวิชาการ ดาเนินโครงการบริการวิชาการ ณ
สถานที่ตา่ ง ๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชน มีการ
กาหนดโครงการบริการวิชาการ เป็นหมวดหมู่ ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการที่พัฒนาศักยภาพเยาวชน
2. โครงการบริการวิชาการด้านสิง่ แวดล้อม
3. โครงการบริการวิชาการด้านต่อต้านยาเสพติด
4. โครงการบริการวิชาการด้าน IT
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

5. โครงการบริการวิชาการด้านการตลาด
6. โครงการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
7. โครงการบริการววิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มุง่ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลาง
บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
บริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561 ไว้ดงั นี้
1. เพื่อให้ผรู้ ับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความ
ต้องการของชุมชน
2. เพือ่ นาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ จากการให้บริการ
วิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย
โดยวางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้ส่งเสริมบุคลากร
สายวิชาการจัดโครงการบริการวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการในปีงบประมาณ 2561 จานวนทั้งสิน้ 38โครงการ
และได้บันทึกโครงการบริการวิชาการทัง้ 38 โครงการใน
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
เสนอแก่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากอธิการบดี เมือ่
วันที่ 23 กันยายน 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการกาหนดแผนการใช้ IQA 3.1-2-01 แผนการนาการบริการ
ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 วิชาการไปใช้ประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย“สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิ IQA 3.1-2-02 รายงานสรุปผลการ
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3

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระบุไว้ในแผนการปฏิบัตงิ าน
ด้านบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสอดคล้องต่อ
ผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของ
ชุมชน และเพื่อนาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ จากการ
ให้บริการวิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ ได้แก่
1. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการได้รับประโยชน์ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือนาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน (ร้อยละ 70)
2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นาองค์ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการที่บูรณากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัย (ร้อยละ 70)
การนาไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน ความต้องการของชุมชน เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนที่ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามความ

IQA 3.1-3-01 รายงานผลการดาเนิน
โครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์

ต้องการของชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
ทั้งนีโ้ ครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการจัดโครงการ
บริการวิชาการมุ่งเน้นแบบให้เปล่าแก่หน่วยงานภายนอก
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมด 38 โครงการ ดังรายละเอียด
โครงการบริการวิชาการ
4

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการประเมิน
ความสาเร็จตามตัวบ่งชีค้ า่ ความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตงิ านด้าน
บริการวิชาการ โดยมีผลการประเมินดังนี้
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของ

IQA 3.1-4 – 01 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานด้าน
บริการวิชาการ ปี 2561
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5

IQA 3.1-5-01 รายงานการประชุม
งานวิจยั และบริการวิชาการ วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่
6/2561
IQA 3.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้าน
การบริการวิชาการระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 –2564) และประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวัน ร้อยละ ≥ 70
2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นาองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย ร้อยละ 70
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบริการวิชาการ ทุก
โครงการสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตาม
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปี 2560 ทั้ง 38
โครงการ โครงการบริการวิชาการทุกโครงการนาความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และหรือการวิจัย การจัดโครงการ
บริการวิชาการ ทั้ง 38 โครงการ มีการบูรณาการกับ
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และความรูใ้ นศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงในการพัฒนางานวิจัยและการเรียน
การสอนโดยโครงการที่บูรณาการกับงานวิจยั
ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของชุมชนที่ผดู้ าเนิน
โครงการบริการวิชาการ ได้ดาเนินการไป ซึ่งแต่ละ
ผู้ดาเนินการ มีการออกแบบสารวจความคิดเห็น ทั้งด้าน
การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และได้ข้อสรุปผล
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้พจิ ารณาขอ
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา และข้อเสนอต่อการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- หลักสูตรควรมีการบรรจุโครงการบริการวิชาการใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนการดาเนินกิจกรรมประจาปีของ
ทุกหลักสูตร
- โครงการบริการวิชาการควรมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษา ได้มโี อกาสในการเรียนรูแ้ ละมี
ประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงการเรียนรูใ้ นรายวิชาได้
- โครงการบริการวิชาการควรมีการบูรณาการกับงานวิจัย
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้
- การจัดโครงการบริการวิชาการแต่ละครั้ง ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ กี่ยวข้องได้รับรูถ้ งึ ประโยชน์ท่จี ะได้รับ
และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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- รูปแบบในการจัดโครงการบริการวิชาการควรมีความ
หลากหลายและเข้ากับบริบทของชุมชนไม่เน้นเชิงวิชาการ
มากเกินไป
- ควรมีการสร้างความร่วมมือหรือทาMOU กับหน่วยงานใน
ท้องที่และท้องถิ่นในพืน้ ที่บริการวิชาการเพื่อความร่วมมือ
ในการทางานอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
- ควรมีการสรุปผลการบริการวิชาการของวิทยาลัยเพื่อ
เผยแพร่แก่สาธารณะชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริการวิชาการ จะได้นาข้อเสนอแนะ
เหล่านี้ ไปวางแผนการดาเนินงานการบริการวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยเฉพาะการประสานงานไปยัง
หลักสูตรทุกหลักสูตร การพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ให้มีความหลากหลายและการเผยแพร่การ
บริการวิชาการแก่สาธารณะ เป็นต้น
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมกับ
IQA 3.1-6-01 คาสั่งแต่งตัง้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดโครงการบริการ คณะกรรมการดาเนินงาน โครงการ
วิชาการแก่สังคมใน 2 ระดับ คือ
บริการวิชาการ
1. โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบตั ิงานบริการ
วิชาการ โดยอาจารย์ได้รับงบประมาณ จานวน 38
โครงการ ได้มีคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ ทุกท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ทั้ง
ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการครบ 100%
2. โครงการบริการวิชาการ นอกแผนปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัด
โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ในถานะของการจัด
อบรม ในนามของมหาวิทยาลัยฯให้กับหน่วยงานภายนอก
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , สานักงาน
พาณิชย์ จังหวัดระนอง , ธนาคารออมสิน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
การบูรณาการกับสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การเรียน
การสอนและนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการในการขายเครือข่าย การจัดโครงการต่าง ๆ
ให้บรรลุผลสาเร็จ ตัวอย่าง เช่น
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- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ของธนาคารออมสิน
- โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมือ
อาชีพ จังหวัดระนอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ประเด็นการพิจารณา :
ข้อ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละข้อ
1 กาหนดชุม ชนหรือ องค์การเป้า หมายของการให้ บ ริการทางวิชาการแก่สั งคมโดยมีความร่วมมื อ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2 จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่ สังคมสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขัน้ ตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
2 ข้อ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.8.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
1.00
6
5.0000
0.0524
พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ที่กาหนด

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
มีการดาเนินการ
6
บรรลุ
6 ข้อ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดโครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนดให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมี แต่งตั้งคณะทางานการการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีจัดทาแผนการดาเนินงานการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
6.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
IQA 3.1-1-01 รายงานความต้องการชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560
IQA 3.1-1-02 แผนปฎิบตั ิการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
IQA 3.1-2-01 แผนการนาการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
IQA 3.1-2-02 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ
IQA 3.1-3-01 รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์
IQA 3.1-4 – 01 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานด้านบริการวิชาการ ปี 2561
IQA 3.1-5-01 รายงานการประชุม งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครัง้ ที่
6/2561
IQA 3.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –2564) และประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2561
IQA 3.1-6-01 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
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เป้าประสงค์ 2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
1. อาจารย์ประจา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนั กวิจั ยทั้ งหมด
(นับอาจารย์ท่ปี ฏิบัติงานจริง)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจา/หรือนักวิจัย ที่มี
ผลงานวิจัย

หน่วยนับ
คน
คน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
48
46
35
54
-

79.17

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

83.33

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
83.33
บรรลุ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและ
1.00
83.33
5.0000
0.0524
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยให้กับผูร้ ับผิดชอบ
4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้แก่คณาจารย์ และจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสารวจข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางสานัก
ทรัพย์สินและรายได้
6.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก
เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยในการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย และสร้างขวัญกาลังใจให้อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่นและมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
2.9.1-01 สรุปจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.9.1-02 ตารางสรุป ผลการด าเนิน งานตัวชี้วัด “ร้อ ยละของอาจารย์ป ระจ าและนั กวิจัย ที่มีผ ลงานวิจั ย ”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.9.1-03 สั ญ ญาอุ ด หนุ น ทุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอกสถาบั น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

123
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ ,
นักศึกษา
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ , นางสาวบุรัสกร
แจ่มเมธีกุล , นางสาวเย็นจิต คงปาน
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

1
1
1
2
1

1
1
1
3
2

1
1
1
3

1

1

1

1

1

1

2.2 เครือข่ายชุมชน

1

1

1

2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ

3

3

3

2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ

1

2

2

2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1

1

1

100

100

100

2. จานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า

ร้อยละ

2

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้ าประสงค์ 3.1 เครือ ข่ายและท้อ งถิ่นมีส่ วนร่วมในการพั ฒ นาและเกิดความสั ม พั นธ์ท่ี ดีกั บ
มหาวิทยาลัย

124

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
3.2 เครือข่ายชุมชน
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

100
100
100
100
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือข่าย
รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
คุณภาพ รุ่น 33 (VIP )ได้นาชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล และเงินจานวน 10,000 บาท มาร่วม
บริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อนาไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่
ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ. เชียงราย โดยมีรองคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นผู้รับ
มอบ
2) เครือข่ายชุมชน
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพิม่ คุณภาพที่สนองตอบความต้องการของชุมชนและ
ชุมชน
สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้และร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย 97
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและ
การจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 27 "ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสาเร็จในการ
ทางาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙" ซึ่งมีอาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช เข้าร่วมอบรม
สัมมนาและนาความรู้จาการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการขออนุมตั ิโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษา
ประสบการณ์สหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนนั ทานุสรณ์ โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 355 คนและมี
วิทยากรให้ความรู้ดังนี้ 1.ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองจากการฝึก
ประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู้ เรื่องบุคลิกภาพในการทางาน 3.
นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทนศิษย์เก่า) ให้ความรูเ้ รื่องประสบการณ์การฝึกฝึกสหกิจศึกษา
4.คุณกฤตภาส ณ พัทลุง ให้ความรูเ้ รื่องการเขียนเรซูเม่ในการสมัครงาน ระดับความพึง
พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมของวิทยาลัย 96
5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้นา
มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงจบภาคการศึกษา ได้แก่
1. นายเอ็มชัย แสนกรุง สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.นางสาวพิชยา กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
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3.นางสาว เจนจิรา รัตนวรรณ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
4.นายจักรพงษ์ คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
5.นางสาว ปริยาพร คาโทน สาขาวิชาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นาคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา เท่ากับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
1.13
100
5.0000
0.0592
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ีให้กับเครือข่าย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยให้กับผูร้ ับผิดชอบ
4.ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี
(2561-2561) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.ฝ่ายกิจการนักศึกษามีติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
พร้อ มติ ด ตามจ านวนเครือ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น ประโยชน์ และเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาต่ อ
มหาวิทยาลัยพร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายและสาขา
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
3.1.1-01 แผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.1.1-02 รายงานสรุปผลการดาเนินงานผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
3.1.1-03 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
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ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ ,
นักศึกษา
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ , นางสาวบุรัสกร
แจ่มเมธีกุล , นางสาวเย็นจิต คงปาน
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพั ฒนา เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

1
1
1
2
1

1
1
1
3
2
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1
1
1
3
2

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ชื่อเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
คุณภาพ รุ่น 33 (VIP )ได้นาชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล และเงินจานวน 10,000 บาท มาร่วม
บริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อนาไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่
ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ. เชียงราย โดยมีรองคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นผู้รับ
มอบ
2) เครือข่ายชุมชน
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพิม่ คุณภาพที่สนองตอบความต้องการของชุมชนและ
ชุมชน
สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้และร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย 97
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและ
การจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 27 "ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสาเร็จในการ
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ทางาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙" ซึ่งมีอาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช เข้าร่วมอบรม
สัมมนาและนาความรู้จาการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประสบการณ์สหกิจศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการขออนุมตั ิโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนนั ทานุสรณ์ โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 355 คนและมี
วิทยากรให้ความรู้ดังนี้ 1.ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองจากการฝึก
ประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู้ เรื่องบุคลิกภาพในการทางาน 3.
นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทนศิษย์เก่า) ให้ความรูเ้ รื่องประสบการณ์การฝึกฝึกสหกิจศึกษา
4.คุณกฤตภาส ณ พัทลุง ให้ความรูเ้ รื่องการเขียนเรซูเม่ในการสมัครงาน ระดับความพึง
พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมของวิทยาลัย 96

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้นา
มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงจบภาคการศึกษา ได้แก่
1. นายเอ็มชัย แสนกรุง สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.นางสาวพิชยา กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
3.นางสาว เจนจิรา รัตนวรรณ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
4.นายจักรพงษ์ คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
5.นางสาว ปริยาพร คาโทน สาขาวิชาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นาคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา เท่ากับ 5
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เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 เครือข่าย
2 เครือข่าย
3 เครือข่าย
4 เครือข่าย
5 เครือข่าย
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน
3.50
5
5.0000
0.1832
การพัฒนามหาวิทยาลัย
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เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
5 เครือข่าย
5
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ีให้กับเครือข่าย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 3.1.2 จานวนเครือข่ายทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี
(2561-2561) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.ฝ่ายกิจการนักศึกษามีติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
พร้อ มติ ด ตามจ านวนเครือ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น ประโยชน์ และเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาต่ อ
มหาวิทยาลัยพร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายและสาขา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
3.1.2-01 แผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.1.2-02 รายงานสรุปผลการดาเนินงานจานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1.2-03 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ ,
นักศึกษา
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ , นางสาวบุรัสกร
แจ่มเมธีกุล , นางสาวเย็นจิต คงปาน
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี เครือข่าย
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1
1
1
2
1

1
1
1
3
2

1
1
1
3

2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

1

1

1

2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า

1

1

1

2.2 เครือข่ายชุมชน

1

1

1

2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ

3

3

3

2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ

1

2

2

100

100

100

100

100

100

3.2 เครือข่ายชุมชน

100

100

100

3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ

100

100

100

3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
ที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า

เครือข่าย

ร้อยละ

2
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ชื่อเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
คุณภาพ รุ่น 33 (VIP )ได้นาชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล และเงินจานวน 10,000 บาท มาร่วม
บริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อนาไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่
ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ. เชียงราย โดยมีรองคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นผู้รับ
มอบ
2) เครือข่ายชุมชน
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพิม่ คุณภาพที่สนองตอบความต้องการของชุมชนและ
ชุมชน
สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้และร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย 97
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและ
การจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 27 "ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสาเร็จในการ
ทางาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙" ซึง่ มีอาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช เข้าร่วมอบรม
สัมมนาและนาความรู้จาการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการขออนุมตั ิโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษา
ประสบการณ์สหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนนั ทานุสรณ์ โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 355 คนและมี
วิทยากรให้ความรู้ดังนี้ 1.ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองจากการฝึก
ประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู้ เรื่องบุคลิกภาพในการทางาน 3.
นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทนศิษย์เก่า) ให้ความรูเ้ รื่องประสบการณ์การฝึกฝึกสหกิจศึกษา
4.คุณกฤตภาส ณ พัทลุง ให้ความรูเ้ รื่องการเขียนเรซูเม่ในการสมัครงาน ระดับความพึง
พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมของวิทยาลัย 96
5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้นา
มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงจบภาคการศึกษา ได้แก่
1. นายเอ็มชัย แสนกรุง สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.นางสาวพิชยา กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
3.นางสาว เจนจิรา รัตนวรรณ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
4.นายจักรพงษ์ คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
5.นางสาว ปริยาพร คาโทน สาขาวิชาจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
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3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นาคณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา เท่ากับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
30.00
32.50
35.00
37.50
≥ 40
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.2.1 ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยความ
3.50
100
5.0000
0.1832
ร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 40
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ีให้กับเครือข่าย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
ที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนือ่ งให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี
(2561-2561) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.ฝ่ายกิจการนักศึกษามีติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
พร้อ มติ ด ตามจ านวนเครือ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น ประโยชน์ และเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาต่ อ
มหาวิทยาลัยพร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายและสาขา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
3.1.2-01 แผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.1.2-02 รายงานสรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1.2-03 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

134
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ ,
นักศึกษา
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ , นางสาวบุรัสกร
แจ่มเมธีกุล , นางสาวเย็นจิต คงปาน
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนข้อตกลงความร่วมมื อต่ างประเทศ ข้อตกลง
(MOU) ที่ ด าเนิ นกิ จกรรมส าเร็ จ ตาม ที่ (MOU)
กาหนด
2. จ านวนข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ที่ ข้อตกลง
กาหนดกิจกรรมการดาเนินงานทั้งหมด ของ (MOU)
เครือข่ายต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ
3. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของข้ อ ตกลงความ ร้อยละ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4
4
2

4

4

2

100

100

100

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ชื่อเครือข่ายต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
Chilee ประเทศไต้หวัน

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Exchange of faculty, staff members and
students

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้นา
คณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึง
จบภาคการศึกษา ได้แก่
1. นายเอ็มชัย แสนกรุง สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.นางสาวพิชยา กิจชนะพานิชย์ สาขาวิชาการ
จัดการทุนมนุษย์และองค์การ
3.นางสาว เจนจิรา รัตนวรรณ สาขาวิชาการ
จัดการทุนมนุษย์และองค์การ
4.นายจักรพงษ์ คนซื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
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Exchange of faculty, staff members and
students

5.นางสาว ปริยาพร คาโทน สาขาวิชาจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
6.นางสาว ปติญญา ภูสมสาย สาขาวิชาการ
จัดการคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นา
คณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 1517 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา เท่ากับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
40.00
42.50
45.00
47.50
≥ 50.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3 .3 .1 ร้ อ ย ล ะค ว าม ส าเร็ จ ข อ ง
3.50
100
5.0000
0.1832
ข้อ ตกลงความร่ว มมื อ กั บ เครือ ข่า ย
ต่างประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 50.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ีให้กับเครือข่าย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี
(2561-2561) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
5.ฝ่ายกิจการนักศึกษามีติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
พร้อ มติ ด ตามจ านวนเครือ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น ประโยชน์ และเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาต่ อ
มหาวิทยาลัยพร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายและสาขา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
3.3.1-01 แผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.3.1-02 รายงานสรุปผลการดาเนินงานข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.3.1-03 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

137
เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ ,
นักศึกษา
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ , นางสาวบุรัสกร
แจ่มเมธีกุล , นางสาวเย็นจิต คงปาน
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
เอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบั ติการด้า นการสร้างความสั ม พั น ธ์และ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย และแผนขั บ เคลื่ อ นความ
ร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู้บริหารระดับสูง
แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ เครือ ข่า ย รอบ 3
เดือน
แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนแสวงหาความร่ว มมื อ กั บ เครื อ ข่า ย รอบ 6
เดือน
แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนแสวงหาความร่ว มมื อ กั บ เครื อ ข่า ย รอบ 9
เดือน
แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนแสวงหาความร่ว มมือ กับ เครือ ข่าย รอบ 12
เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีแผนปฏิบัติ
การด้านการสร้างความสัมพั นธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง
2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
ดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 60 และ
ดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่
น้อยกว่าร้อยละ 50
3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
ดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 61-65
และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ ร้อยละ 50-65
4 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
ดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 66-70
และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ ร้อยละ 66-80
5 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
ดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และ
ดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ มากกว่าร้อยละ 80

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้ ริหารระดับสูง
2
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 60 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 61-65 และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ ร้อยละ 50-65
4
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 66-70 และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ ร้อยละ 66-80
5
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3 .4 .1 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ ง
1.00
5
5.0000
0.0524
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานตาม
แผนฯ ได้เฉลี่ย
ร้อยละ 75 และดาเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 80

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ
บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ีให้กับเครือข่าย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี
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(2561-2561) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.ฝ่ายกิจการนักศึกษามีติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการแสวงหาเครือข่ายรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
พร้อ มติ ด ตามจ านวนเครือ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เป็ น ประโยชน์ และเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาต่ อ
มหาวิทยาลัยพร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายและสาขา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
3.4.1-01 แผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2561-2565)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.4.1-02 รายงานสรุปผลการดาเนินงานกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3.4.1-03 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ ,
นักศึกษา
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ , นางสาวบุรัสกร
แจ่มเมธีกุล , นางสาวเย็นจิต คงปาน
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1182 , 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร มี แผนการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงฐานข้อ มู ล เครือ ข่าย ที่
คณะท างานการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ผ่านการอนุมัติจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
เครื อ ข่ า ย และมี แ ผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย ที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ
ดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 3 เดือน
และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ
50
3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ
ดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51- 6 เดือน
75 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 5065
4 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ
ดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76- 9 เดือน
99 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 6680
5 วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การมี ก าร รายงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุ 12 เดือน
เป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
การดาเนินการ
1
มี ค ณะท างานการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย และมี แ ผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย ที่ผา่ นการอนุมัติจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
2
มี ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ได้ ร้ อ ย ล ะ 50 แ ล ะ บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย
กิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ
50-65
4
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ
66-80
5
มีการดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.5.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
1.00
5
50000
0.0524
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานตาม
แผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุ
เป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ 80

ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ
บรรลุ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ีให้กับเครือข่าย
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่ายให้กับผู้รับผิดชอบ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
4.ฝ่ายหบริหารมี ติดตามผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รอบ 3, 6, 9 และ 12
เดือนพร้อมให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายและสาขา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หลักฐานอ้างอิง :
3.4.1-01 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
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เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนโครงการ/กิ จกรรมที่ ด าเนิ น งานได้
บรรลุเป้าหมาย
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

กิจรรม

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
10
11

กิจรรม

-

11

13

ร้อยละ

-

90.91

84.62

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ผล

การบรรลุ

13

บรรลุ

0

ไม่บรรลุ

1.3 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน
ต่างประเทศ)
1.4 จานวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน

6 ลิ้งค์

จานวน

6

บรรลุ

ร้อยละ 80
ของจานวน
นักศึกษาต่อ
เดือน

ตัวตั้ง

99.59

บรรลุ

ตัวหาร

2,468

คิดเป็นร้อยละ

100

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
หน่วยนับ
1. การเพิ่มจานวน BackLinks ที่มาภายนอก Domain มหาวิทยาลัย
1.1 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน
12 ลิ้งค์
จานวน
ประเทศ)
1.2 การฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท.
50 ลิ้งค์
จานวน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

2. การเพิ่มจานวนไฟล์ขอ้ มูลและจานวนหน้าเว็บไซต์ภายใต้ Domain มหาวิทยาลัย
2.1 การทาเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ ที่อยู่
ร้อยละ 100
ตัวตั้ง
54
ภายใต้เว็บไซต์ประจาสาขาวิชาและเว็บไซต์
ตัวหาร
54
หน่วยงาน (นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง)

2.2 จานวน มคอ./แผนการสอน ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ (นับเฉพาะอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง)

ร้อยละ 100

คิดเป็นร้อยละ

100

ตัวตั้ง

638

ตัวหาร

54

คิดเป็นร้อยละ

100

บรรลุ

บรรลุ

2.3 จานวนเอกสารการเรียนการสอนที่เผยแพร่
ร้อยละ 100
ตัวตั้ง
753
บรรลุ
บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ (นับเฉพาะ
ตัวหาร
54
อาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
คิดเป็นร้อยละ
100
2.4 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ร้อยละ 80
ตัวตั้ง
98
บรรลุ
Proceedings/ Journal ทั้งระดับชาติและ
ตัวหาร
54
นานาชาติ ที่นามาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
คิดเป็นร้อยละ
100
ประจาตัวอาจารย์ (นับรวมอาจารย์ลาศึกษา
ต่อ)
2.5 จานวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
120 ข่าว
จานวนข่าว
212
บรรลุ
หรือข่าวสารบนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน โดย
แนบไฟล์เนือ้ หาที่เป็นไฟล์ .pdf
3. การเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่บทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google scholar
3.1 การทาวารสารวิชาการออนไลน์ประจา
1 ฉบับ
จานวน
2
บรรลุ
หน่วยงาน
3.2 การเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
1 ครั้ง
จานวน
2
บรรลุ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และ
เผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์ประจา
หน่วยงาน
3.4 จานวนบทความวิจัยที่นาเสนอในการ
ร้อยละ 80
ตัวตั้ง
14
ไม่บรรลุ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ตัวหาร
54
ฐานข้อมูล Google scholar หรือฐานข้อมูลที่สูง
คิดเป็นร้อยละ
25.45
กว่า (นับรวมจานวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ)
4. ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR, SCOPUS, ISI
4.1 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ร้อยละของ
ตัวตั้ง
7
บรรลุ
นานาชาติ SJR, SCOPUS, ISI
จานวนอาจารย์
ตัวหาร
54
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- สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
ร้อยละ 5

คิดเป็นร้อยละ

12.72

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.1.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
3.50
84.62
1.0000
0.0366
ด าเนิ น การตามแผนการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
84.62
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัย นวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมี ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุก
เดือน
5.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนการจัดอับดับมหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญและร่วมกันดาเนินงานตาม
นโยบายและแนวทางที่กาหนดไว้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : งบประมาณ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
4.1.1-01 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จ านวนงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งาน
สร้ างสรรค์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องอาจารย์ และ
นั กวิ จั ยที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนั กวิจั ยทั้ งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้ างสรรค์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องอาจารย์ และ
นั กวิ จั ยที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
-

คน

-

-

1
54

ร้อยละ

-

-

1.85

ระดับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รบั รางวัล

Rivalry and
Cooperation: Military
Rule on The ThaiBurmese Border

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

The IIER
Excellent Paper
Award

หน่วยงานที่ให้
รางวัล
INTERNTIONA
L INSTITUTE
OF ENGINEERS
AND
RESEARCHERS

ระบุด้านของ
รางวัล

ชาติ

นานาชา
ติ

วิจัย

งาน
สร้างสรร
ค์

-

1

1

-

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

ชื่อ-สกุลผู้
ได้รับรางวัล

21-22
ธันวาค
ม 2560

อาจารย์ศิ
ริญญา ศิ
ริญานันท์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.30
0.35
0.40
0.45
≥ 0.50
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.1.2 ร้อ ยละของงานวิจัย บทความ
1.13
1.85
5.0000
0.0592
วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 0.50
1.85
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่ งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยให้กับผู้รับผิดชอบ
3.ฝ่ า ยวิจั ย และบริก ารวิ ชาการมี รายงานความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานวิ จั ย บทความวิ ชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รั บรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญและร่วมกันดาเนินงานตาม
นโยบายและแนวทางที่กาหนดไว้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
4.1.2-01 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจยั บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจยั ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรุจิรา เนียมหอม ,
นายสุภากร ตันวราวุฒชิ ัย , นายลิขิต เกิด
มงคล , นางสาวเย็นจิต คงปาน
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-160-1557 , 02-160-1558
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จ านวนวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื องานวิ ชาการของ
นักศึกษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาที่ได้รับรางวั ล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
3. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาที่ได้รับรางวั ล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
0
-

-

คน
ร้อยละ

-

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

19
0

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ชื่อผลงานที่ได้รบั รางวัล

-

นานาชาติ

วิทยานิพน
ธ์

งาน
วิชาการ

ชาติ

-

-

-

-

-

-

ระบุด้านของรางวัล

ชื่อ-สกุลผู้
ได้รับรางวัล
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.30
0.35
0.40
0.45
≥ 0.50

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

-

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

ระดับรางวัล

หน่วยงานที่
ให้รางวัล
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
4.1.3 ร้อ ยละของวิท ยานิ พ นธ์ หรือ
1.13
งานวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
0

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
0.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0000

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 0.50
0
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัว 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติให้กับผู้รับผิดชอบ
3.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีรายงานความก้าวหน้า ของการดาเนิน งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญและร่วมกันดาเนินงานตาม
นโยบายและแนวทางที่กาหนดไว้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
4.1.3-01 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ท่ี 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ประเด็นการประเมิน
ร้อยละการรับรู้
1. ผลรวมการประเมินด้านองค์การ
93.80
2. ผลรวมการประเมินด้านพนักงาน
90.80
3. ผลรวมการประเมินด้านบริการ
92.05
รวม
96.40
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.2.1 ร้อยละของการรับรูภ้ าพลักษณ์
3.50
96.40
5.0000
0.1832
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
96.40
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิท ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.2.1 ร้อยละของการรับ รู้ภาพลั กษณ์และการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

การบรรลุเป้าหมาย:

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายตรีวนัส ก้อนทองคา
และว่าที่ ร.ต. หญิงบุญญาดา พาหาสิงห์
โทรศัพท์ : 02-160-1182
โทรศัพท์ : 02-16-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ให้บริการของมหาวิทยาลัยให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายบริหารมีสารวจการรับรูภ้ าพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครัง้ ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 เดือนมกราคม
–กุมภาพันธ์ รอบที่ 2 เดือน สิงหาคม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
4.2.1-01 รายงานผลการสารวจการรับรูภ้ าพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

153
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพรรณนลินสัชฌุกร
โทรศัพท์ : 02-16-1182
โทรศัพท์ : 02-16-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
1.1 จานวนนักศึกษาต่างชาติทล่ี งทะเบียนเรียน
1.2 จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น
1.2.1 จานวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน

คน

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2559
2560
2561
6
8
8

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

ต่างประเทศ

1.2.2 จานวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มา
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส

-

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
20 คน
22 คน
24 คน
26 คน
28 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 คน
2 คน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
1.13
8
5.0000
0.0592
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
2 คน
8
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนจานวนนักศึกษาต่างชาติ
กลยุทธ์สนับสนุนจัดทาความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในระดับนานาชาติ และกลยุทธ์จัดทา
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษานานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิท ยาลั ย นวัต กรรมและการจั ด การมีการมอบหมายตั วชี้ 4.3.1 จ านวนนั กศึ กษาชาวต่างชาติ/นักศึ กษา
แลกเปลี่ยนให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายวิชาการมีสารวจจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
4.3.1-01 รายงานผลการดาเนินงานจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด ประจาปี
งบประมาณ 2561
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เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพรรณนลินสัชฌุกร
โทรศัพท์ : 02-16-1182
โทรศัพท์ : 02-16-1182
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ
คน
1
1
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
Mr. John Sterling Forssen
Smith

จาก
ประเทศ
United
States
of
Americ
a

ระดับวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา
สูงสุด
M.A. (History)

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
สูงสุด
University of Michigan

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 คน
1
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนอาจารย์ประจาและนักวิจัยชาวต่างชาติ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 คน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.4.1 จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและ
1.00
1
5.0000
0.0524
นักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
เพื่อการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและกลยุทธ์จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแปล
เพื่อสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการเข้าสู่ระดับนานาชาติ
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิท ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.4.1 จานวนอาจารย์ป ระจาและนักวิจัยที่เป็ น
ชาวต่างชาติให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายวิชาการมีสารวจจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
4.4.1-01 รายงานผลการดาเนินงานจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติประจาปีงบประมาณ
2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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เป้าประสงค์ 4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์,นาย
พีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล , นายจารึก รูปบุญ, นาย
เอกรัฐ ปฐมลิขิตกาจญน์
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ชื่อห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้รับรองมาตรฐาน

หน่วยงานที่ให้การรับรอง

วันที่ได้รับการรับรอง

-

-

-

ระยะเวลาของการ
รับรอง
-

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 ห้อง
0
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ห้อง
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการ
1.00
0
0.0000
0.0000
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายบริหารมีการติด ตามและรายงานผลการด าเนิน งานจานวนห้อ งปฏิบั ติการที่ได้รับ รองมาตรฐานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
4.5.1-01 รายงานผลการดาเนินงานจานวนห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับรองมาตรฐานประจาปีงบประมาณ 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์,นาย
พีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล
โทรศัพท์ : 02-160-1452
โทรศัพท์ : 02-160-1452
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร มี แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณ ะท างานการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ และมี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการปรับ ปรุงเว็บ ไซต์ โดยต้อ งมีกิจกรรม
เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผ่านการอนุมัติ
จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2 วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การมี ก าร รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง
ดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 เว็บไซต์ รอบ 3 เดือน
และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อยกว่าร้อย
ละ 50
3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง
ดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51- เว็บไซต์ รอบ 6 เดือน
75 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมร้อยละ
50-65
4 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง
ดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76- เว็บไซต์ รอบ 9 เดือน
99 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมร้อยละ
66-80
5 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง
ดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 เว็บไซต์ รอบ 12 เดือน
และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 4.6 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน
การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับ
1

การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
มี ค ณะท างานการปรับ ปรุ งเว็ บ ไซต์ และมี แ ผนการปรับ ปรุ งเว็ บ ไซต์ โดยต้ อ งมี กิ จ กรรม
เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผา่ นการอนุมัติจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
2
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อย
กว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมร้อย
ละ 50-65
4
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
ร้อยละ 66-80
5
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.6.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
3.50
5
5.0000
0.1832
ปรับปรุงเว็บไซต์
การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานของ
กิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ
100 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ
บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีนแนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย ตามแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกตางๆ ในการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหการดาเนินงานของวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในอนาคต
2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับฝ่ายและหลักสูตร
3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการมอบหมายตัวชี้ 4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

161
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ให้กับผู้รับผิดชอบ
4.ฝ่ายบริหารมีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการในปีงบประมาณ 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
4.6.1-01 รายงานผลการดาเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการใน
ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาคผนวก ก
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30/09/2561

เป้าหมาย : ≥ 4.25
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

เป้าหมาย
≥ 4.25

คะแนนแต่ละองค์ประกอบ
อ.1
3.39

อ.2
5

อ.3
5

อ.4
5

อ.5
5

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพ

4.25

ดี

1. รายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประจําปีการศึกษา 2560
2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560

FM-ME - 03

1

ตัวชี้วัด

1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30/5/2561

เป้าหมาย : ≥ 60.00
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

FM-ME - 03

เป้าหมาย
≥ 60.00

กิจรรมทีบ่ รรลุ

กิจกรรมทัง้ หมด

ร้อยละ

3

4

75.00

1

ลาดับที่

1

2

3

ตัวชี้วัด

Staff with a Ph.D.

โครงการ/กิจกรรม
(เป้าหมายต่อหน่วยงาน)

กลยุทธศาสตร์

1.1 จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.2 จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี
Account ของ Google scholar โดยนา Link
ของ Google scholar ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ประจาตัวอาจารย์ด้วย (นับรวมอาจารย์ลา
ศึกษาต่อ)
Proportion of international 1.3 การเพิ่มจานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
faculty

Proportion of inbound 1.4 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
exchange and outbound

1.1 จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

1.2 จานวนอาจารย์หรือ
นักวิจัยประจาที่มี Account ของ
Google scholar โดยนา Link
ของ Google scholar ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัว
2.1 จานวนอาจารย์ประจาที่
เป็นชาวต่างชาติ (นับเฉพาะ
อาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- นักศึกษาที่ไปศึกษาใน
ต่างประเทศ/ นักศึกษา
ชาวต่างชาติที่มาศึกษาภายใน
หน่วยงาน

จานวนกิจกรรมทีบ่ รรลุ

เป้าหมาย/ปีของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย/ปีของ
หน่วยงาน

ร้อยละ 33.00

ร้อยละ 33.00

ร้อยละ 100

ร้อยละ 2.0

ร้อยละ 0.25

9. วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

กิจกรรมการดาเนินงานแผนการดาเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (U-Rankings) ประจาปีงบประมาณ 2561 (ตามเกณฑ์ QS)

ตัวตั้ง

26

ตัวหาร

55

คิดเป็นร้อยละ

47.27

การบรรลุ

บรรลุ

ตัวตั้ง

55

ร้อยละ 100

ตัวหาร

55

คิดเป็นร้อยละ

100.00

การบรรลุ

บรรลุ

ร้อยละ 2.0

ร้อยละ 0.25

ตัวตั้ง

1

ตัวหาร

54

คิดเป็นร้อยละ

1.85

การบรรลุ
1 นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน

ไม่บรรลุ

2 นักศึกษา จาก ปตท มาแลกเปลี่ยนที่
มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน

6
0

3. นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน
ที่ มภร.สส

0

รวมตัวตั้ง

8

รวมตัวหาร

2,468

คิดเป็นร้อยละ

0.32

การบรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

3

จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายไม่บรรลุ

1

จานวนกิจกรรมทัง้ หมด

4

ร้อยละความสาเร็จของการ
คะแนนตัวชี้วัด

75.00
0.0000

ตัวชี้วัด

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับอัตลักษณ์

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
18-มิ.ย.-61

เป้าหมาย : 0.20
รางวัลระดับชาติ
หน่วยงาน

รางวัลระดับนานาชาติ

จานวนนักศึกษาทั้งหมด

เป้าหมาย

รวม
นักปฏิบัติ การสื่อสาร จิตสาธารณะ

รวม

นักปฏิบัติ การสื่อสาร จิตสาธารณะ

รวม

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

รวมทั้งสิ้น

0
0
4
1
0.20
4
0
1
0
1. จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2292

100

76

2468

คิดเป็นร้อยละ คะแนนตัวชี้วัด
0.20

5.0000

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

2. จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน ระดับชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน ระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. จานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2561

FM-ME - 03

1

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์
ลาดับ

ชื่อรางวัลทีไ่ ด้รับ

หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล

ระดับรางวัล
ชาติ

ระบุด้านของรางวัล

นานาชาติ

นักปฏิบัติ

สือสาร

จิตสาธารณะ

ว-ด-ป ได้รับรางวัล

ผูท้ ไี่ ด้รับรางวัล
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลผูไ้ ด้รับรางวัล

สาขาวิชา

สังกัดคณะ/วิทยาลัย

1

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ü

ü

21-23 ธันวาคม 2560

58127322019

นายณัฐพงษ์ ภูมิอ่อน

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ü

ü

21-23 ธันวาคม 2561

58127322023

นายวสุพล วีระตระกูล

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ü

ü

21-23 ธันวาคม 2562

60127322084

นายปฐมพร สมคิด

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ü

ü

21-23 ธันวาคม 2563

60127322002

นางสาวอธิตยา เมืองแก้ว

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

5

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ü

ü

21-23 ธันวาคม 2564

60127322016

นางสาวทักษ์ศินา นพคุณ

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6

รางวัลที่ 1

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

58122901022

นายเอกรินทร์ คงสมุทร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7

รางวัลที่ 1

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

58122901029

นายอภิศักดิ์ ชูเพ็ชร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8

รางวัลที่ 1

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

58122901060

นายพิพัฒน์พล แดงประพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9

รางวัลที่ 1

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

58122901020

นางสาวอรพรรณ จงอักษร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10

รางวัลที่ 2

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

60463829011

รางวัลที่ 3

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

58127322029

นวัตกรรมการจัดการ
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11

นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย
นายสันติ ขัตติยะวงศ์

12

รางวัลที่ 3

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

58127322014

นายปราชญ์ กรุณามงคล

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

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 อินเหล่าใหญ่

สาขาวิชารัฐศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

16

รางวัลชมเชย

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

###################

นางสาวขริมาส คณามงคลปรีชา

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

17

รางวัลชมเชย

ธนาคารออมสิน

ü

ü

31-พ.ค.-61

###################

นางสาวชนศักดื เรื่องสุวรรณ์

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(3) จานวนนายจ้างที่ตอบแบบ
ประเมิน

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

(4) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี ่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

รวม

ทักษะความสัมพันธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนตัวชี้วัด

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

=(4)/2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

คุณธรรม จริยาธรรม

4.64
4.66
4.69
4.46

รวม

4.71
4.57
4.57
4.34

ทักษะความสัมพันธ์

4.58
4.64
4.70
4.38

(5) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ป.เอก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้

รวม

4.59
4.65
4.75
4.47

ความรู้

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้

4.55
4.59
4.58
4.54

ทักษะทางปัญญา

4.79
4.85
4.84
4.55

ทักษะความสัมพันธ์

ความรู้

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ป.โท

ทักษะทางปัญญา

ป.ตรี

เป้าหมาย
คุณธรรม จริยาธรรม

หน่วยงาน

(2) จานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

คุณธรรม จริยาธรรม

(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (ปีการศึกษา 2559)

ป.ตรี

ป.โท ป.เอก

รวม

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
8.1 สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
8.2 สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

≥ 4.30
≥ 4.30
≥ 4.30

8.4 สาขาวิชารัฐศาสตร์
8.5 สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลมืออาชีพ(ปริญญาโท)
8.6 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ(ปริญญาเอก)

≥ 4.30
≥ 4.30
≥ 4.30

รวม

87
60
124
37
9
308

9

8
8

87
60
124
37
9
8
325

24
17
35
10
3
86

3

3
3

24
17
35
10
3
3
92

24
17
35
10
3
86

3

3
3

24
17
35
10
3
3
92

4.64
4.66
4.69
4.46
4.83 4.58 4.50 4.73 4.75 4.68

4.95 4.78 4.67 4.67 4.67 4.75
4.76 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

4.68
4.61

4.68

4.75
4.75

4.64
4.66
4.69
4.46
4.68
4.75
4.65

หลักฐาน 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
2. จานวนผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2559
3. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
4. รายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559
5. แผนการปรับปรุงตามผลสารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559

FM-ME - 03

1

ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี *5

≥88.00

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา

≥75.00

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
จานวนของบัณฑิต

จานวนผูส้ าเร็จ

ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีงาน

ปริญญาตรีทไี่ ด้งาน

การศึกษาระดับ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ทา (ไม่นับรวมบัณฑิตทีม่ ีงานทา

ตรงสาขาวิชา

ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา

(ข้อ 2.1)

ก่อนเข้าศึกษา ผูศ้ ึกษาต่อ ผู้

หรือประกอบอาชีพ

อุปสมบท และผูท้ เี่ กณฑ์ทหาร)

อิสระภายใน 1 ปี (ข้อ

(ข้อ 2 ลบด้วย (2.3 + 2.4 + 2.5 +

2.1)

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด

99

5

2.6))

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

206

216

96.63

5

203

206

รวม

FM-ME - 03

1

ระบบลงทะเบียนประว ัติบ ัณฑิต ระด ับปริญญาตรี
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา
ตำรำงแสดงจำนวนบัณฑิตผู ้ทีส
่ ำเร็จกำรศึกษำ วันทีส
่ ำเร็ จกำรศึกษำ ระหว่ำง 9 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ถึง 26 มิถน
ุ ำยน พ.ศ. 2560
(รำยงำน ณ วันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 11:03 น.)

คณะ/วิทยาล ัย : วิทยาล ัยนว ัตกรรมและการจ ัดการ
้ ฐานประกอบต ัวบ่งชี้
ข้อมูลพืน

ข้อที่

รวมทงคณะ/วิ
ั้
ทยาล ัย
การจ ัดการคุณภาพ

การจ ัดการระบบสารสนเทศเพือ
่ ธุรกิจ

่ สารเพือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่
การตลาด

ร ัฐศาสตร์

1

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทัง้ หมด (ทีจ
่ ัดเก็บข ้อมูล สำหรับ สมศ.1)

86

60

124

37

307

2

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทต
ี่ อบแบบสอบถำมเรือ
่ งกำรมีงำนทำ

70

59

124

37

304

2.1

จำนวนผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

52

58

67

23

206

2.2

จำนวนผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี

0

0

5

1

7

2.4

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทอ
ี่ ป
ุ สมบท

1

0

0

0

1

2.5

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทเี่ กณฑ์ทหำร

1

0

0

0

1

2.6

จำนวนผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทม
ี่ งี ำนทำก่อนเข ้ำศึกษำ

15

1

52

12

85

2.7

ึ ษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวนผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทศ
ี่ ก

1

0

0

0

1

2.8

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทย
ี่ ังไม่มงี ำนทำ

0

0

0

1

3

17,298

15,860

15,450

14,056

15,877

52

58

72

25

216

3

เงินเดือนหรือรำยได ้ต่อเดือนของผู ้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี (บำท)

4

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทต
ี่ อบแบบสอบถำมเรือ
่ งกำรมีงำนทำ (ไม่นับรวมบัณฑิตทีม
่ งี ำนทำก่อนเข ้ำ
ศึกษำ ผู ้ศึกษำต่อ ผู ้อุปสมบท และผู ้ทีเ่ กณฑ์ทหำร) (ข ้อ 2 ลบด ้วย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7))

5

จำนวนผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (ข ้อ 2.1)

6

ร ้อยละของผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (ข ้อ 5 / ข ้อ 4 x
100)

7

เงินเดือนเฉลีย
่ ทีเ่ ป็ นไปตำมเกณฑ์ของผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

8

จำนวนผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ที่
เงินเดือนเป็ นไปตำมเกณฑ์ (มำกกว่ำ 15,000 บำท)

26

14

23

7

71

9

ร ้อยละของผู ้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ที่
เงินเดือนเป็ นไปตำมเกณฑ์

50

24.14

34.33

30.43

34.47

98.08

98.28

100

100

99

5

5

5

5

5

คะแนนตำมเกณฑ์ ข ้อ 6

52

58

67

23

206

100

100

93.06

92

96.63

5

5

5

5

5

24,346

26,429

22,487

16,843

23,494

หมายเหตุ : กำรคำนวณเงินเดือนหรือรำยได ้ต่อเดือนของผู ้สำเร็จกำรศึกษำทีไ่ ด ้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ คิดจำกเงินเดือนของทุกคน หำรด ้วยจำนวนคน
3.1.2

(1) ร ้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนตรงสำขำวิชำ

3.1.2

(2) คะแนนตำมเกณฑ์

3.1.4

(1) จำนวนของบัณฑิตปริญญำตรีทไี่ ด ้งำนตรงสำขำวิชำ

51

57

67

23

203

3.1.4

(2) จำนวนผู ้สำเร็ จกำรศึกษำ

86

60

124

37

329

3.1.4

(3) คะแนนตำมเกณฑ์

5

5

5

5

5

ตัวชี้วัด

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : 4.00
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

เป้าหมาย
≥ 4.00

ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคม
บุคลากร
4.4838

นักศึกษา
4.3785

ศิษย์เก่า
4.4034

รวม
4.4924

ระดับความเชื่อมั่นและ
คะแนนตัวชี้วัด
ไว้วางใจของสังคม
4.4925

5

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

1. รายงานผลการสารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แผนการปรับปรุงตามผลสารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1

ตัวชี้วัด

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 70.0
หน่วยงาน
9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
หลักฐาน

เป้าหมาย

1) กิจกรรมนอกหลักสูตรที่
บูรณาการกับพันธกิจ

2) กิจกรรมนอกหลักสูตร
ทั้งหมด

3) คิดเป็นร้อยละ
=(1/2)*100

≥ 70

4

4

100

1. จำนวนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณำกำรกับพันธกิจกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
กำรศึกษำ 2560
2. จำนวนกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจำปีกำรศึกษำ 2560
3. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
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1

ตัวชี้วัด

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรทีบ่ ูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
24-ม.ค.-61

กิจกรรมนอกหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมนอกหลักสูตรทีบ่ ูรณาการกับพันธกิจฯ
การเรียนการสอน

วิจัย

บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะ

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

โครงการกลยุทธ์การตลาด
เพื่อสร้างอัตลักษณ์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. เพื่อการดาเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น
แหล่งความรู้เพื่อท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ
3. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนใน
การพัฒนาความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ü

ü

4-พ.ย.-60

1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ จานวน 5 คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจานวน 5 คน
3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 20 คน
4) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จานวน25คน
5) ศิษย์เก่าจานวน 5คน

20

ชุนพระยาประสิทธิ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการการอบรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการตลาด
ออนไลน์เพื่อกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

1. เพื่อการดาเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น
แหล่งความรู้เพื่อท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน สู่ ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
3. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนใน
การพัฒนาความรู้ด้านด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

ü

ü

11-พ.ย.-60

1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ จานวน 10 คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน
3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 35 คน
4) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จานวน 15 คน
2) ศิษย์เก่า จานวน 5 คน

35

ชุนพระยาประสิทธิ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาการจัดการ
ขยะชุมชน
และสิ่งแวดล้อม : เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

8.1. เพื่อสร้างแนวทางในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนถนนข้าวสาร เขตพระนคร
8.2. เพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนถนนข้าวสาร เขตพระนคร
8.3. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ü

23-พ.ย.-61

1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ จานวน 3 คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานว 2 .คน
3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 50 คน
4) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จานวน 5 คน
5) ศิษย์เก่า จานวน 5 คน

50

โรงเรียนวัดชนะสงคราม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการ“ทาบุญเลี้ยงพระ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ”

1) เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกันทาบุญเลี้ยง
พระ ประจาปี พ.ศ.2561
2) เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย พร้อม
ทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่
สืบไป
3) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา

5-ม.ค.-61

1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ จานวน 65 คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานวน 20 คน
3) นักศึกษา จานวน 20 คน
4) บุคลากรภายนอก จานวน 10 คน

20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ü

ü

ตัวชี้วัด

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
10-ก.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 4.25

หน่วยงาน

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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เป้าหมาย

1) ผลรวมค่าความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

2) จานวนจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษาทั้งหมด

3) คิดเป็นร้อยละ
=(1/2)

≥ 4.25

27.27

6

4.55

1

ตัวชี้วัด

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (รายละเอียดหน่วยงาน)

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30/5/2561

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาทัง้ หมดของ คณะ/วิทยาลัย
คุณธรรม
จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สื่อสารและ
ความ
การใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกัน
คุณภาพ
จานวนนักศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วม

ระดับความ
พึงพอใจ

20

5 - 26 เมษายน 2561 นักศึกษา จานวน 400 คน

20 พฤศจิกายน 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

4.64

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

400

4.32

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1) นักศึกษา จานวน 80 คน

80

4.42

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ
จานวน 20 คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 30 คน
3) นักศึกษา จานวน 300 คน

300

4.67

400

4.32

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม
โครงการทาบุญวิทยลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับกาพัฒนาทักษะความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดี และ
การแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ถูกต้อง

5 มกราคม 2561

√

1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ
จานวน 65 คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 20 คน
3) นักศึกษา จานวน 20 คน
4) บุคลากรภายนอก จานวน 10
คน

(2)ด้านความรู้
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและการ
นาเสนอ
(3)ด้านทักษะทางปัญญา
โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด
แนวทาง หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา

√

1.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่
ส่งเสริม
1.2 การเรียนรู้และการทางานของนักศึกษาได้

√

√

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ CIM เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

8 มกราคม 2561 - 7
มีนาคม 2561

√

สนามกีฬาองค์การ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จัดการ

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและการ
นาเสนอ

(6)ด้านการประกันคุณภาพ

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด
แนวทาง หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา

√

√

5 - 26 เมษายน 2561 นักศึกษา จานวน 400 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริม ทักษะความรู้
ประกันคุณภาพ การศึกษา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะความรู้ ประกันคุณภาพ ให้กับนักศึกษา

√

1 - 3 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ
จานวน 1 คน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 3 คน
นักศึกษา จานวน 40 คน
บุคลากรภายนอก (ศิษย์เก่า)
จานวน 20 คน

64

4.90

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ของการจัดการเรียนการสอน

28-ก.ย.-61
เป้าหมาย : 100.00

หน่วยงาน

เป้าหมาย

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

จานวนอาจารย์
จานวนอาจารย์
ประจาที่มีเว็บไซต์ ประจาทั้งหมด (นับ คิดเป็นร้อยละ (3)
ของการจัดการ เฉพาะทีป่ ฏิบัติงาน
=(1)/(2)*100
เรียนการสอน (1)
จริง) (2)

100.00

รวม

55

55

100.00

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุเป้าหมาย

5

บรรลุ

100.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :

FM-ME - 03

ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่มีเว็บไซต์

ลาดับ
1
2
3
4

อาจารย์ ดร.ศุภรา
ผศ.ดร.วิจิตรา
ผศ.ดร.สุดาภรณ์
ผศ.ดร.ชุติกาญจน์

เจริญภูมิ
ศรีสอน
อรุณดี
ศรีวิบูลย์

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

อาจารย์ชลภัสสรณ์
อาจารย์นิยม
อาจารย์วรัณลักษณ์
อาจารย์สุพัตรา
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์
อาจารย์หทัยพันธน์
อาจารย์บารมีบุญ
อาจารย์ศิริญญา
อาจารย์ภัทรวิทย์
อาจารย์วีระพล
อาจารย์ธวัช
อาจารย์สถาปัตย์
อาจารย์คัทลียา

สิทธิวรงค์ชัย
สุวรรณเดช
ภักดิ์ใจดี
ปราณี
บุญยิ่ง
สุนทรพิพิธ
แสงจันทร์
ศิริญานันท์
อยู่วัฒนะ
วงษ์ประเสริฐ
พุ่มดารา
กิลาโส
จันดา

รายวิชาที่สอนผ่านเว็บไซต์
สังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ ความรู้พื้นฐานทางการจัดการ
QMT1202
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการและการพัฒนาทุน
MPA5603
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการการเงินและการ
MPA5602
HCM1101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการวางแผนการจัดการทุนมนุษย์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการวิจัยธุรกิจ
CIM2104
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการความสัมพันธ์กับ
QMT3602
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการความสัมพันธ์กับ
QMT3602
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการเตรียมสหกิจศึกษา
MIS3802
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการสถิติประยุกต์สาหรับการจัดการ
QMT3501
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
QMT2204
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์1
POS3601
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการสัมมนาทางด้านรัฐศาสตร์
POS2204
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
PPS1103
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการเมืองการปกครองไทย
PPS1105
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์ 2
POS3602
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การบริหารการพัฒนา
POS2209
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการเทคโนโลยีฐานข้อมูล
ITM3201

URL
http://www.elsci.ssru.ac.th/suppara_ch
http://www.elsci.ssru.ac.th/wijittra_sr
http://www.elsci.ssru.ac.th/sudaporn_ar
http://www.elsci.ssru.ac.th/chutikarn_sr
http://www.elsci.ssru.ac.th/cholpassorn_si
http://www.elsci.ssru.ac.th/niyom_su
http://www.elsci.ssru.ac.th/varunlux_pa
http://www.elsci.ssru.ac.th/supatta_pr
http://www.elsci.ssru.ac.th/jiraporn_bo/
http://www.elsci.ssru.ac.th/hathaipun_so
http://www.elsci.ssru.ac.th/barameeboon_sa
http://www.elsci.ssru.ac.th/sirinya_si/
http://www.elsci.ssru.ac.th/pattaravis_yo/
http://www.elsci.ssru.ac.th/veerapol_vo
http://www.elsci.ssru.ac.th/tawat_ph/
http://www.elsci.ssru.ac.th/sathapath_ki
http://www.elsci.ssru.ac.th/kathaleeya_ch

1

หน่วยงาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย

จานวนอาจารย์
จานวนอาจารย์
ประจาที่มีเว็บไซต์ ประจาทั้งหมด (นับ คิดเป็นร้อยละ (3)
ของการจัดการ เฉพาะทีป่ ฏิบัติงาน
=(1)/(2)*100
เรียนการสอน (1)
จริง) (2)

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุเป้าหมาย

http://www.elsci.ssru.ac.th/narumon_ch/

ภาคสุวรรณ
ศิรภัทร์ธาดา
วรสีหะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ITM2301
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการบัญชี 1
ACC1101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการเศรษฐศาสตร์จุลภาค1
BEC2101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการบัญชี 1
ACC1101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการระบบฐานและเหมืองข้อมูลเพื่อ
MIS3101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการตลาดค้าปลีกและบริการ
ITM2201
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการระบบพรรคการเมือง
POS2205
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ส์
BUA4201
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
BEC3301
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการธุรกิจบริการ
QMT2205
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการ
HCM2402
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการออกแบบและการจัดการ
HCM3103
HCM2204
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
MPS5304
PPS2108
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการเศรษฐศาสตร์การเมือง
MPS3505
การเมืองการปกครองไทย
BUA1105
รกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการกฎหมายทางธุ

สินอากร
ก่อฐานะ
ฮาตระวัง
แก้วขันตี
Forssen Smith
เดชา
คุ้มเพชร
แสนสุข
วุฒิวรดิษฐ์
ฉลอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการวิจัยทางธุรกิจ
BUA4102
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการวิจัยทางธุรกิจ
BUA4102
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการจัดการทุนมนุษย์และทุน
PHD8205
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกา
PHD8204
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกา
PHD8204
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ENG5601
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้าง
QMT3604
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการจริยธรรมทางธุรกิจและความ
BUA3101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
QMT2204
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการเมืองการปกครองท้องถิ่น
POS2208

http://www.elsci.ssru.ac.th/pluemjai_pl

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

อาจารย์นฤมล
อาจารย์เปรมกมล
อาจารย์พิมพ์พลอย
อาจารย์เฉลิมพล
อาจารย์วิไลลักษณ์
พันเอก ดร.วัลลภ
อาจารย์ภัสรา
อาจารย์อนุรัตน์
ผศ. ปรเมษฐ์
อาจารย์กัญญานันท์
อาจารย์พนิดา
ผศ.ชัยธนัตถ์กร
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน

ชมโฉม
จันทร์ทวีกูล
ธีรสถิตย์ธรรม
ทัพซ้าย
มีประชา
พิริยวรรธนะ
สิริกมลศิลป์
กาแหงหาญ
แสงอ่อน
อนันต์มานะ
นิลอรุณ
ภวิศพิริยะกฤติ
ชยนนท์

31
32
33

รศ.ศิโรตม์
ผศ.ดร.ญาณัญฏา
ผศ.เอกณรงค์

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ดร.ปลื้มใจ
อาจารย์ ดร.ธนพล
อาจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว
อาจารย์ ดร.บุญไทย
Mr. John Sterling
นางสาว อรพรรณ
นายณธกร
ผศ.ดร. วิมลศรี
ดร. สืบสวัสดิ์
นาย บริบูรณ์

http://www.elsci.ssru.ac.th/premkamon_ja/
http://www.elsci.ssru.ac.th/pimploi_ti
http://www.elsci.ssru.ac.th/chalermpol_ta
http://www.elsci.ssru.ac.th/wilailuk_me
http://www.elsci.ssru.ac.th/wallop_pi/
http://www.elsci.ssru.ac.th/patsara_si/
http://www.elsci.ssru.ac.th/anurat_ka/
http://www.elsci.ssru.ac.th/poramet_sa/
http://www.elsci.ssru.ac.th/kanyanant_an/
http://www.elsci.ssru.ac.th/panida_ni/
http://www.elsci.ssru.ac.th/chaithanaskorn/
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/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/nathakorn_ku/
http://www.elsci.ssru.ac.th/vimonsri_sa/
http://www.elsci.ssru.ac.th/suebsawad_vu/
http://www.elsci.ssru.ac.th/boriboon_ch/

2

หน่วยงาน

เป้าหมาย

จานวนอาจารย์
จานวนอาจารย์
ประจาที่มีเว็บไซต์ ประจาทั้งหมด (นับ คิดเป็นร้อยละ (3)
ของการจัดการ เฉพาะทีป่ ฏิบัติงาน
=(1)/(2)*100
เรียนการสอน (1)
จริง) (2)

44
45
46
47
48

ดร. สุริยะ
นายพาโชค
นายพีรศักดิ์
นางสาวสุวิตา
ดร.พิเชษฐ์

ประภายสาธก
เลิศอัศวภัทร
ฉัตรศรี
พฤกษอาภรณ์
เกิดวิชัย

49
50
51
52
53

ดร.ณัทกิจพัฒน์
ดร.สุรเชษฐ์
ดร.ตระการ
ดร.กีรติวรรณ
รศ.ดร.ชัยชนะ

หอมวิจิตรกุล
สุชัยยะ
พันธุมเลิศรุจี
กัลยาณมิตร
อิงคะวัต

54

ผศ.ดร.ทวีป

พรหมอยู่

คะแนนตัวชี้วัด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการเศรษฐศาสตร์การเมือง
PPS2108
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การบริหารการพัฒนา
POS2209
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการ
HCM2402
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการออกแบบและการจัดการ
HCM3103
HCM2204
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
MPS5304
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการบัญชี 1
ACC1101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการเศรษฐศาสตร์จุลภาค1
BEC2101
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการเศรษฐศาสตร์การเมือง
PPS2108
PPS1105
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการการเมืองการปกครองไทย
POS3214
การบริหารเชิงกกลยุ
PPS2108
ารเมืทอธ์ง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการเศรษฐศาสตร์

การบรรลุเป้าหมาย

http://www.elsci.ssru.ac.th/suriya_pr/
http://www.elsci.ssru.ac.th/pachoke_le/
http://www.elsci.ssru.ac.th/peerasak_ch
http://www.elsci.ssru.ac.th/suwita_pr
http://www.elsci.ssru.ac.th/piched_gi/
http://www.elsci.ssru.ac.th/nutkitphut_ho/
http://www.elsci.ssru.ac.th/surachet_su/
http://www.elsci.ssru.ac.th/trakarn_pu
http://www.elsci.ssru.ac.th/keratiwan_ka
http://www.elsci.ssru.ac.th/chaichana_in
http://www.elsci.ssru.ac.th/taweep/

MPS3505 การเมืองการปกครองไทย
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ตัวชี้วัด

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้ ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
30-ส.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 70.00
ตาราง 1 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
1) จานวนหลักสูตรทีม่ ีผลการประเมิน

หน่วยงาน
9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
รวม

เป้าหมาย

2) จานวนหลักสูตรทัง้ หมด

คุณภาพการศึกษาภายในคะแนนไม่ต่า
กว่าระดับ 3.01

คิดเป็นร้อยละ
(3)=1/2*100

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

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

5.00

บรรลุ

≥ 70.00
สรุป
จำนวนหลักสูตรที่มีคะแนนระดับดีมำก

จานวน
0

จำนวนหลักสูตรที่มีคะแนนระดับดี

9

จำนวนหลักสูตรที่มีคะแนนระดับปำนกลำง

0

จำนวนหลักสูตรที่มีคะแนนระดับน้อย

0

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
8) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
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ระดับหลักสูตร
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

5.00

2.00

2.00

9.00

8.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรคุณภำพ

√

8.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อธุรกิจ

√

8.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรตลำด

√

คะแนน

ระดับผลการ
ประเมิน

3.61

ดี

3.99

ดี

3.49

ดี

3.45

ดี

1

1) จานวนหลักสูตรทีม่ ีผลการประเมิน

หน่วยงาน
8.4 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์

√

8.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรทุนมนุษย์และองค์กร

√

8.6 หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรเมืองกำรปกครอง
8.7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตสำขำวิชำกำร
จัดกำรฟุตบอลมืออำชีพ

2) จานวนหลักสูตรทัง้ หมด

กว่าระดับ 3.01

√

คิดเป็นร้อยละ
(3)=1/2*100

3.96

ดี

3.54

ดี

3.49

ดี

3.57

ดี

3.58

ดี

3.40

ดี

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

√

8.8 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรจัดกำร

√

8.9 หลักสูตรรัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำ
กำรเมืองกำรปกครอง

√

หลักฐำน
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เป้าหมาย

คุณภาพการศึกษาภายในคะแนนไม่ต่า

รวม
5
2
2
9
3.61
ดี
1. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีกำรศึกษำ 2560
2. รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560

2

ตัวชี้วัด

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตร
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 4.31

หน่วยงาน

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
หลักฐาน
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1) ผลรวมค่าความพึงพอใจ 2) จานวนหลักสูตรทัง้ หมด
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2560
(ทีม่ นี ักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
เป้าหมาย การส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กบั นักศึกษา
(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
≥ 4.31

45.17

10

3) คิดเป็นร้อยละ
=(1/2)

4.52

1. จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ประจำปีกำรศึกษำ 2560
2. รำยงำนผลกำรสำรวจคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
3. แผนกำรปรับปรุงตำมผลกำรสำรวจคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อหลักสูตรประจำปีกำรศึกษำ 2560

1

ตัวชี้วัด

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ ด้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28-ก.ย.-61

ย
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน
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2) จานวนบุคลากรสาย
วิชาการทีป่ ฏิบัติงานจริง

3) คิดเป็นร้อยละ

4) คะแนนตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย

1) จานวนบุคลากรสาย
วิชาการทีไ่ ด้รับการเพิ่มพูน
ศักยภาพฯ

≥ 85.00

49

54

90.74

5.0000

บรรลุ

1. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. รายงานสรุปผลการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

ตัวชีว้ ัด

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิม่ พูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 85.00
ชือ่ -สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ลาดับที่

คามสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของตนเอง

วันที่เข้ารับการ
พัฒนา

จานวนชัว่ โมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์
1

ผศ.ดร.

ญาณัญฎา

ศิรภัทร์ธาดา

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

2

ผศ.ดร.

สุดาภรณ์

อรุณดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



5-ต.ค.-60

7

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี



20-25 ต.ค. 60

กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์ นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
สาธารณรัฐเยอรมนี ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

3

ดร.

ศุภรา

เจริญภูมิ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

4

นางสาว

ชลภัสสรณ์

สิทธิวรงค์ชัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

5

นางสาว

วิไลลักษณ์

มีประชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

6

นางสาว

พนิดา

นิลอรุณ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

7

ดร.

จิราภรณ์

บุญยิง่

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

8

นาย

สถาปัตย์

กิลาโส

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ICCTA ๒๐๑๘ : ๒๐th
International Conference on Computer
Technologies and Applications



25-26 ม.ค. 61

ฝรั่งเศส

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย
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1

ชือ่ -สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ลาดับที่

คามสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของตนเอง

วันที่เข้ารับการ
พัฒนา

จานวนชัว่ โมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

9

นางสาว

พิมพ์พลอย

ธีรสถิตย์ธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

10

ผศ.ดร.

วิจิตรา

ศรีสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

11

นางสาว

คัทลียา

จันดา

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

12

นางสาว

ภัสรา

สิริกมลศิลป์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

13

นาย

นิยม

สุวรรณเดช

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

14

นาย

หทัยพันธน์

สุนทรพิพิธ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

15

ผศ.

เอกณรงค์

วรสีหะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

ธวัช

พุ่มดารา

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี



21-22 ธ.ค. 60

ประเทศอิตาลี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

นาย

16

17

ดร.

ภัทรวิทย์

อยูว่ ฒ
ั นะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

18

นางสาว

วรันลักษณ์

ภักดิ์ใจดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน
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2

ชือ่ -สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ลาดับที่

คามสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของตนเอง

วันที่เข้ารับการ
พัฒนา

จานวนชัว่ โมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

19

นางสาว

นฤมล

ชมโฉม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

20

นาย

เปรมกมล

จันทร์กวีกูล

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

21

นาย

อนุรัตน์

กาแหงหาญ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

-

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

-

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

ประเทศอิตาลี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย



เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ๒๐๑๗

21-23 ธ.ค. 60


เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม
ความรู้ และดิจิทัล ครั้งที่ ๓
22

พันเอก ดร. วัลลภ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี



21-22 ธ.ค. 60

อนันต์มานะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

พิริยวรรธนะ

8

23

นาง

24

พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน

ชยนนท์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

25

ดร.

บุญไทย

แก้วขันตี

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

26

ดร.

ฉัตรแก้ว

ฮาตระวัง

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน
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กัญญานันทน์

14-15 ธ.ค. 60

3

ชือ่ -สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ลาดับที่

คามสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของตนเอง

วันที่เข้ารับการ
พัฒนา

จานวนชัว่ โมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

27

ดร.

ธนพล

ก่อฐานะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

28

นางสาว

อรพรรณ

เดชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

29

นาย

ณธกร

คุ้มเพชร

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

30

ดร.

สืบสวัสดิ์

วุฒิวรดิษฐ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

31

นาย

บริบูรณ์

ฉลอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

32

ดร.

สุริยะ

ประภายสาธก

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

33

นาย

พาโชค

เลิศอัศวภัทร

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

34

นาย

พีรศักดิ์

ฉัตรศรี

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

35

นางสาว

สุวติ า

พฤกษอาภรณ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

36

ดร.

พิเชษฐ์

เกิดวิชัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

37

ดร.

ณัทกิจพัฒน์

หอมวิจิตรกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

38

ดร.

ปลื้มใจ

สินอากร

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน
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4

ชือ่ -สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ลาดับที่

คามสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของตนเอง

วันที่เข้ารับการ
พัฒนา

จานวนชัว่ โมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

39

ดร.

ตระการ

พันธุมเลิศรุจี

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

40

นาย

เฉลิมพล

ทัพซ้าย

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



6-ต.ค.-60

8

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

นาความรู้จาการทาเว็ปไซต์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน

41

ดร.

บารมีบุญ

แวงจันทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี



20-25 ต.ค. 60

กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์ นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
สาธารณรัฐเยอรมนี ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

42

นาย

วีระพล

วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี



20-25 ต.ค. 61

กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์ นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
สาธารณรัฐเยอรมนี ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

43

นาย

จอห์น

สเตร์ลิ่ง ฟอร์สเซ่น สมิธ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี



21-22 ธ.ค. 60

ประเทศอิตาลี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

44

นางสาว

ศิริญญา

ศิริญานันท์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี



21-22 ธ.ค. 61

ประเทศอิตาลี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

45

ผศ.

ปรเมษฐ์

แสงอ่อน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา
เบน ประเทศฮังการี



24-30 มี.ค. 61

ประเทศฮังการี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

46

ผศ.ดร.

ชุติกาญจน์

ศรีวบิ ูลย์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา
เบน ประเทศฮังการี



24-30 มี.ค. 62

ประเทศฮังการี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

47

นางสาว

สุพัตรา

ปราณี

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา
เบน ประเทศฮังการี



24-30 มี.ค. 63

ประเทศฮังการี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย

48

นาย

หทัยพันธน์

สุนทรพิพิธ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบูลดา
เบน ประเทศฮังการี



24-30 มี.ค. 64

ประเทศฮังการี

นาความรู้จาการนาเสนอผลงานวิจัยมาพัฒนาตนเองและการเรียนสอนโดย
ให้รายวิชาระเบียบวิจัย
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5

ตัวชี้วัด

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28-ก.ย.-61

เป้าหมาย : ≥ 25.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย

อ.

ผศ.

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 25.00
0
27
28
55
0
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จานวนและรายชื่ออาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. คาสั่งอนุมัติเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการที่ลงนามโดยผู้มีอานาจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3

จานวนอาจารย์
รศ.

6

9

ศ.

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
0

1

1

2

จานวน อ.ที่มีตาแหน่ง
ผศ. รศ. ศ.

ประจาทั้งหมด

11

54

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
0

0

0

0

20.37

3.0000



1

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

28-ก.ย.-61
เป้าหมาย : ≥ 33.00
หน่วยงาน

เป้าหมาย
≥ 33.00

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวม

สังกัด
8. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

วุฒิการศึกษา
ป.โท
27

ป.ตรี
0

จานวน
อาจารย์
54

ป.เอก
28

คิดเป็น
ร้อยละ อ.
51.85

คะแนน
ตัวชี้วัด
5.0000

การบรรลุ
เป้าหมาย


≥ 33.00
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ข้าราชการ

พนง.ชั่วคราว

พนง.ประจา

-

-

-

รวม

ข้าราชการ

-

-

ปริญญาเอก

พนง.ชั่วคราว

พนง.ประจา

23

4

รวม

27

ข้าราชการ

พนง.ชั่วคราว

พนง.ประจา

-

19

9

รวมทัง้ หมด

รวม

28

54

ลาศึกษา
-

อ.ฏิบัติงาน
จริง
54

รวมทัง้ หมด

หลักฐาน
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1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ ก.พ. รับรอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เอกสารแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าของอาจารย์ประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

ตัวชี้วัด

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
24-ม.ค.-61

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
16
17
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
49
50
51
52
53
54
55

หน่วยงาน

วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

รายละเอียดคานาหน้าชื่อ

ผศ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
ดร.
นำย
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำย
นำย
ดร.
นำย
พันเอก ดร.
ผศ.
นำง
รศ.
พล.ต.ท.ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
Mr.
นำงสำว
นำย
ผศ.ดร.
ดร.
นำย
ดร.
ดร.
นำย
นำย
นำงสำว
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
รศ.ดร.
ผศ.ดร.
นำย
นำงสำว
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
รศ.ดร.

ชื่อ

ปรเมษฐ์
ญำณัญฎำ
สุดำภรณ์
ศุภรำ
ชุติกำญจน์
ชลภัสสรณ์
วิไลลักษณ์
จิรำภรณ์
สถำปัตย์
พิมพ์พลอย
คัทลียำ
ภัสรำ
สุพัตรำ
ปลื้มใจ
เฉลิมพล
ธวัช
ศิริญญำ
วรันลักษณ์
นฤมล
วีระพล
เปรมกมล
ตระกำร
อนุรัตน์
วัลลภ
ชัยธนัตถ์กร
กัญญำนันทน์
ศิโรตม์
สัณฐำน
บุญไทย
ฉัตรแก้ว
ธนพล
John
อรพรรณ
ณธกร
วิมลศรี
สืบสวัสดิ์
บริบูรณ์
สุริยะ
สัณหณัฐ
พำโชค
พีรศักดิ์
สุวติ ำ
พิเชษฐ์
ณัทกิจพัฒน์
สุรเชษฐ์
กีรติวรรณ
ชัยชนะ
ทวีป
พีรศักดิ์
สุวติ ำ
พิเชษฐ์
ณัทกิจพัฒน์
สุรเชษฐ์
กีรติวรรณ
ชัยชนะ

ชื่อสกุล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

แสงอ่อน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ศิรภัทร์ธำดำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อรุณดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เจริญภูมิ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ศรีวบิ ูลย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สิทธิวรงค์ชัย
อำจำรย์
มีประชำ
อำจำรย์
บุญยิ่ง
อำจำรย์
กิลำโส
อำจำรย์
ธีรสถิตย์ธรรม
อำจำรย์
จันดำ
อำจำรย์
สิริกมลศิลป์
อำจำรย์
ปรำณี
อำจำรย์
สินอำกร
อำจำรย์
ทัพซ้ำย
อำจำรย์
พุ่มดำรำ
อำจำรย์
ศิริญำนันท์
อำจำรย์
ภักดิ์ใจดี
อำจำรย์
ชมโฉม
อำจำรย์
วงษ์ประเสริฐ
อำจำรย์
จันทร์กวีกูล
อำจำรย์
พันธุมเลิศรุจี
อำจำรย์
กำแหงหำญ
อำจำรย์
พิริยวรรธนะ
อำจำรย์
ภวิศพิริยะกฤติ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อนันต์มำนะ
อำจำรย์
ภำคสุวรรณ
รองศำสตรำจำรย์
ชยนนท์
อำจำรย์
แก้วขันตี
อำจำรย์
ฮำตระวัง
อำจำรย์
ก่อฐำนะ
อำจำรย์
Sterling Forssen Smith
อำจำรย์ชำวต่ำงชำติ
เดชำ
อำจำรย์
คุ้มเพชร
อำจำรย์
แสนสุข
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
วุฒิวรดิษฐ์
อำจำรย์
ฉลอง
อำจำรย์
ประภำยสำธก
อำจำรย์
จักรภัทรวงศ์
อำจำรย์
เลิศอัศวภัทร
อำจำรย์
ฉัตรศรี
อำจำรย์
พฤกษอำภรณ์
อำจำรย์
เกิดวิชัย
อำจำรย์
หอมวิจิตรกุล
อำจำรย์
สุชัยยะ
อำจำรย์
กัลยำณมิตร
อำจำรย์
อิงคะวัต
รองศำสตรำจำรย์
พรหมอยู่
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ฉัตรศรี
อำจำรย์
พฤกษอำภรณ์
อำจำรย์
เกิดวิชัย
อำจำรย์
หอมวิจิตรกุล
อำจำรย์
สุชัยยะ
อำจำรย์
กัลยำณมิตร
อำจำรย์
อิงคะวัต
รองศำสตรำจำรย์

ประเภท

พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้)

รหัสประเภทบุคลากรย่อย

สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร
สำยวิชำกำร

วันเดือนปีทเี่ ข้าทางาน

16/06/2554
16/06/2554
01/03/2554
03/10/2554
02/01/2556
17/10/2559
01/04/2553
10/06/2554
16/06/2554
16/06/2554
16/08/2555
02/11/2558
01/09/2555
01/10/2555
01/10/2556
01/10/2556
02/03/2558
02/03/2558
02/03/2558
01/06/2558
01/04/2558
01/08/2557
02/11/2558
02/11/2558
01/12/2558
16/12/2558
15/07/2559
15/07/2559
17/10/2559
17/10/2559
17/10/2559
17/10/2559
01/11/2559
01/11/2559
01/10/2559
05/01/2560
05/01/2560
05/01/2560
01/05/2560
16/06/2560
01/06/2560
01/08/2560
01/09/2560
01/09/2560
01/09/2560
02/01/2561
01/12/2560
07/01/2534
01/06/2560
01/08/2560
01/09/2560
01/09/2560
01/09/2560
02/01/2561
01/12/2560

วุฒิ

ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำโทต่ำงประเทศ
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำโทต่ำงประเทศ
ปริญญำโท
ปริญญำเอกต่ำงประเทศ
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอกต่ำงประเทศ
ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอก
ปริญญำเอกต่ำงประเทศ

ชื่อหลักสูตรทีจ่ บการศึกษาสูงสุด

ชื่อสถาบันทีจ่ บการศึกษาสูงสุด

ครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรคุณภำพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
M.Ed. Public Administration
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรตลำด
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Doctor of Philosophy in Management Management
International Academy of Management and Economics (I/AME)
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยมหิดล
ครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรคุณภำพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
พัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิต สถิติประยุกต์
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
รัฐประศำสนศำตรมหำบัณฑิต นโยบำยสำธำรณะ
มหำวิทยำลัยนเรศวร
รัฐประศำสนศำตรมหำบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรคุณภำพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรตลำด
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต เศรษฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรบริหำรเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรเมือง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
Master Universitario Business Administration / Marketing
Universita Commerciale Luigi Bocconi
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต Political Science
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต กำรเมือง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
Doctor Of Philosophy Innovative Management
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
Doctor Of Philosophy Innovative Management
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต Southeast Asian Studies
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Master of Science Management Technology Management
Brunel University
ครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรคุณภำพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
Doctor in Business Management Business
The Philippine Women's University
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรเมือง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต รัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรเมือง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรเมือง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
กำรจัดกำรมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยมหิดล
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรเมือง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต Political Science
Florida International University, U.S.A.
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร (นวัตกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
กำรจัดกำรมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยมหิดล
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรเมือง
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต Political Science
Florida International University, U.S.A.

ตัวชี้วัด

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28-ก.ย.-61

เป้าหมาย : ≥ 95.00
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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2) จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
ปฏิบัติงานจริง

3) คิดเป็นร้อยละ

4) คะแนนตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย

1) พัฒนาตามสมรรถนะ
ประจาสายงาน

≥ 95.00

24

25

96.00

5.0000



1

ตัวชี้วัด

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28-ก.ย.-61

เป้าหมาย : ≥ 95.00
ชื่อ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะประจาสายงาน
สัมพันธ์

วันที่เข้ารับการพัฒนา

จานวนชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

นาความรู้จาการอบรมใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็วเข้าใจระบบการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ไม่สัมพันธ์

1.นางสาววาสนา อ้นป้อม

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

อบรมการใช้งานระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561



11-ต.ค.-60

3

2.นายลิขิต เกิดมงคล

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√

6-ต.ค.-60

8 ชั่วโมง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√

6-ต.ค.-60

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√

6-ต.ค.-60

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

√

6-ต.ค.-60

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

3.นางสาวเย็นจิต คงปาน

4.นางสาวรุจิรา เนียมหอม

5.นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

6.นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

7.นายชนะอัญญ์ อุไรรัตน์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60
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8 ชั่วโมง

วิทยาลัยนวัตกรรม สามารถช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนในการลงเว็บไซต์
และการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรม ได้นาเอาสิ่งที่ได้พบเจอ ประสบการณ์ต่างๆ จากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้มา
และการจัดการ เรียนรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ทา
ให้การปฏิบัติงานดีขึ้น
วิทยาลัยนวัตกรรม ช่วยสนับสนุน อาจารย์ประจาหลักสูตรในการจัดทาเว็บไซต์
และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม นาประสบการณ์ และความรู้มาดัดแปลงในชีวิตการทางาน
และการจัดการ
8 ชั่วโมง

วิทยาลัยนวัตกรรม 1.ช่วยดูแลเว็บไซต์อาจารย์
และการจัดการ สามารถอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

2.

วิทยาลัยนวัตกรรม ได้นาความรู้จากกระบวนการทางาน การวางแผน และการจัดการ มาใช้
และการจัดการ ประโยชน์กับงานที่ทาอยู่ให้เป็นระบบมากขึ้น
8 ชั่วโมง

วิทยาลัยนวัตกรรม สามารถเตรียมเอกสารใช้ในการตรวจประกันได้อย่างถูกต้อง
และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม จะนาสิ่งที่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ไปปรับปรุง ในด้านการทางาน เช่น การ
และการจัดการ วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ, การเชื่อฟังผู้บริหารและการทางานเป็น
ทีมเวิร์ค เป็นต้น
วิทยาลัยนวัตกรรม 1.ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น
2.ได้ทราบถึง
และการจัดการ กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
3.ความตรงต่อเวลา
วิทยาลัยนวัตกรรม สามารถนาเอารูปแบบการดาเนินชีวิตของสังคมญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้กับการ
และการจัดการ ดารงชีวิตประจาวันของตนเองได้ประกอบนาแนวคิดและวิธีการทางานของ
สังคมญี่ปุ่นมาใช้งานใน Routine ต่างๆ อาทิรูปแบบการทางานที่เป็นระเบียบ
1

ชื่อ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะประจาสายงาน

วันที่เข้ารับการพัฒนา

จานวนชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

8.ว่าที่ ร.ต. หญิง บุญญาดา พาหาสิงห์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม 1.ทาให้ประหยัดทั้งเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง2.การรักษาระเบียบ
และการจัดการ วินัยในตนเองและการทางานให้ดีขึ้นต่อๆ ไป

9.นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

10.นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

11.นางสาววรีญา คลังแสง

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม จากการเดินทางไปทัศนศึกษาในประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ทาให้ได้เรียนรู้หลาย
และการจัดการ อย่างและจากการสังเกตวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นทั่วๆไป สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทางานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ เช่น
วิทยาลัยนวัตกรรม 1.ความตรงต่อเวลา ชาวญี่ปุ่นถือและให้ความสาคัญเป็นอย่างมากเวลาเป็น
และการจัดการ สิ่งสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
2.
ความสื่อสัตย์ การแสดออกด้านความซื่อสัตย์ เช่น การจ่ายเงินในร้านค้า มี
วิทยาลัยนวัตกรรม การบริการด้วยใจ Service Mind ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
และการจัดการ และความสื่อสัตย์

12.นางสาวกนกศรี อู่ไทย

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

13.นายตรีวนัส ก้อนทองคา

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

14.นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

15.นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม ได้นาความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องการปรับปรุงเวลาในการตรง
และการจัดการ เวลา มีการวางแผนในการทางาน มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบใน
หน้าที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ทาองค์กรพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้
อย่างมีคุณภาพ

16.นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม ศึกษาระบบงาน นามาปฏิบัติ สรุปผลการปฏิบัติ หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
และการจัดการ หรือพัฒนาให้ดีขึ้น

17.นายจเร นาคทองอินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม นาความรู้ที่ได้มาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นเรื่องการจัดระบบงานของ
และการจัดการ ตนเองให้เกิดระบบและเป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

18.นายนายวรเมธี บุญยก

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

19.นางพรรณนลิน สัชฌุกร

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองในเรื่องของ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
และการจัดการ
และทัศนคติในการใช้ชีวิตในการทางานเพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร
และน
าความรู
าคัญงคมของญี
ที่ได้มาพัฒ
รให้ในการปฏิ
มีประสิทบธิัตภิไาพสู
วิทยาลัยนวัตกรรม สามารถน
าสิ่ง้ปทีระเด็
่พบเห็นนสในสั
่ปุ่นนาองค์
มาปรับกใช้
ด้เป็นงสุอย่ดาง

20.นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

21.นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

FM-ME - 03

วิทยาลัยนวัตกรรม ความรู้ที่ได้นามาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการจัดการ ความซื่อสัตย์ในหน้าที่และการบริการด้วยใจ (Sevice Mind) เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
วิทยาลัยนวัตกรรม นาแนวทางปฏิบัติของคนญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการบริการนักศึกษาหรือผู้ติดต่อ
และการจัดการ ข้อมูลต่างๆ โดยบริการด้วยใจ ให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจ และการยึด
หลักการตรงต่อเวลามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเวลาและ
วิทยาลัยนวัตกรรม นาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรงต่อ
และการจัดการ เวลา การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และที่ขาดไม่ได้คือความ
สามัคคีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาอค์กรและบริหารส่วนองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และการจัดการ

ดี เช่นความมีระเบียบวินัยในทุกๆ เรื่อง การทางานร่วมกันเพื่อให้เกิด
ภาพสู้ทงี่ไสุด้ดมในการท
ความคิ
ริเริ่มความตรงต่
สร้างสรรค์อซเวลา
ึ่งจะทและขาด
าให้
วิทยาลัยนวัตกรรม ประสิ
นาองค์ทคธิวามรู
าปรับใช้างาน
ในการปฏิ
บัตดิงาน
และการจัดการ ไม่ได้คือ ความสามัคคี มีระเบียบวินัย นาพามาใช้ในองค์การให้เกิด
ทธิภาพสูง่ปสุุ่นดทุกคนมีความสามัคคี ตรงต่อเวลา จึงทาให้ประสบ
วิทยาลัยนวัตกรรม ประสิ
ประชากรชาวญี
และการจัดการ

ความสาเร็จในทุกๆ เรื่อง และประเทศก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
2

ชื่อ-สุกล บุคลากรสายวิชาการ

สังกัด

โครงการ/กิจกรรมที่เข้ารับการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะประจาสายงาน

วันที่เข้ารับการพัฒนา

จานวนชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

การนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

22.นายจารึก รูปบุญ

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม สามารถนาเอาการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้เรื่องการเป็นระเบียบ
และการจัดการ ความรับผิดชอบ การดาเนินชีวิตในการทางาน

23.นางสาวน้าทิพย์ กลีบบัวบาน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CIM

√

19-24 พ.ย.60

วิทยาลัยนวัตกรรม นาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ความตรงต่อเวลา และขาด
และการจัดการ ไม่ได้คือ ความสามัคคี มีระเบียบวินัย นาพามาใช้ในองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

24.นางสาวนันทิกา อนุโต

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

โครงการศึกษาดูงานกลับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง

√

28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60

25.นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน

วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

FM-ME - 03

N/A

N/A

N/A

N/A

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
N/A

N/A

นาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ความตรงต่อเวลา และขาด
ไม่ได้คือ ความสามัคคี มีระเบียบวินัย นาพามาใช้ในองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
N/A

3

ตัวชี้วัด

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรทีป่ ฏิบัติตามจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28-ก.ย.-61

เป้าหมาย : ≥ 80.00
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

FM-ME - 03

เป้าหมาย
≥ 80.00

1) จานวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติ 2) จานวนบุคลากรทัง้ หมด
ตามจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย
79

79

3) คิดเป็นร้อยละ

4) คะแนนตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

100

5.0000



1

ตัวชี้วัด

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 25.00
จานวนบุคลากรทีส่ อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ (1)
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

FM-ME - 03

เป้าหมาย
≥ 25.00

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
วิชาการ

รวม

11

2

52

จานวนบุคลากรทีส่ อบทีเ่ ข้าสอบทัง้ หมด (1)
สายวิชาการ

สายสนับสนุน
วิชาการ

รวม

39

25

64

คิดเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100
สายสนับสนุน
สายวิชาการ
วิชาการ
44.00

3.13

รวม
20.63

คะแนนที่ การบรรลุ
ได้
เป้าหมาย
3.252

ไม่บรรลุ

1

ตัวชี้วัด

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 77.00
ร้อยละของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
หน่วยงาน

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย

ระบบการ
จัดการ

≥ 77.00

92.02

บรรยากาศ กระบวนการ
สุขภาพกาย ผลลัพธ์ของ
และ
สร้างสุขใน
และสุขภาพใจ
องค์กร
สภาพแวดล้อม
องค์กร
95.45

96.31

95.66

95.83

ร้อยละเฉลี่ยของ
ความสาเร็จตามแนว
ทางการพัฒนาสู่
องค์กรสุขภาวะ

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

95.84

5

บรรลุ

1. รายงานสรุปผลการดาเนินงานของ/โครงการที่ได้ส่งเสริมและส่งผลต่อสุขภาวะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รายงานผลการสารวจสุขภาวะระดับองค์กรด้วย Happy Workplace Index
3. แผนการปรับปรุงตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

ตัวชี้วัด

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30/5/2561

เป้าหมาย : ≥ 4.51

ระดับ
ความเชื่อ
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 ด้านที่ 7 ด้านที่ 8 ด้านที่ 9 ด้านที่ 10 มั่ของ
บุคลากร
4.94
4.94
4.94
4.94
4.92
4.94
4.91
4.92
4.94
4.92
4.93
ระดับความเชื่อมันรายด้าน

หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย
≥ 4.51

คะแนน
ตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

5

บรรลุ

1. รายงานสารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แผนการปรับปรุงตามผลสารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

ตัวชี้วัด

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : 100.00
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย

1) จานวนประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยง

2) จานวนประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมด

100.00
5
1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เอกสารหลักฐานแสดงผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5

3) คิดเป็นร้อยละ

4) คะแนนตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

100

1

บรรลุ

1

ตัวชี้วัด

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 4.40
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจ
นักศึกษา

บุคลากร

ระดับความพึงพอใจ
รวม

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

≥ 4.40

4.60
4.21
4.44
4.44
5
บรรลุ
1. รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แผนการปรับปรุงตามผลสารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

1

ตัวชี้วัด

1.10.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : 25,000.00
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ (1)
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวม

เฉลี่ย/คน
25,000

ด้านการบริการ
วิชาการ
36,674,145

ด้านวิจัย

รวม

จานวนอาจารย์ประจาทีป่ กิบัติ
งานจริง (2)

5,585,500

16,751,124

54

เฉลี่ยต่อคน (3) =
(1)/(2)

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุเป้าหมาย

956,418

5



25,000

หลักฐาน

FM-ME - 03

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างผลงานวิชาการสู่การยก
ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ 12 เดือน

ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวชี้วัด 2.1.1

เป้าหมาย : ≥ 30.00

หน่วยงาน

6) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย

≥ 30.00

จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ จาแนกตามระดับ
คุณภาพ

ผลรวมถ่วงน้าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

รวม

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

รวม

5

58

2

1

7

70

1.00

23.20

1.20

0.80

7.00

33.20

จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจาทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ
(นับรวมลาศึกษาต่อ)

54

61.48

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุเป้าหมาย

5.0000

P

1. จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำต่อ) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. จำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยในระดับชำติทั้งหมดของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
3. จำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยในระดับนำนำชำติทั้งหมดของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
4. จำนวนและรำยชื่อผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชำติทั้งหมดของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
5. จำนวนและรำยชื่อผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนำนำชำติทั้งหมดของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1

ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 2.1.1

Journal
ระดับการตีพิมพ์

ประเภทชิ้นงาน

ลาดับ

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่
วิจัย

สร้างสรรค์

ผลงานทาง
วิชาการ

หน่วยงาน
หรือองค์กร
ระดับชาติ
ว่าจ้างให้
ดาเนินการ

ชาติ

นานาชาติ

Proceeding
ระดับการนาเสนอ

ชาติ

ชื่อวารสารทีต่ ีพิมพ์/
ค่าน้าหนักงานวิจัย
แหล่งทีเ่ ผยแพร่/หน่วยงานประเมิน วัน/เดือน/ปี
หรืองานสร้างสรรค์
ตาแหน่งทางวิชาการ/หน่วยงานหรือ ทีต่ ีพิมพ์
นานาชาติ ทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ

ชื่อ-สุกล
เจ้าของผลงาน

สังกัด

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

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. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สุดาภรณ์ อรุณดี
อาจารย์บารมีบุญ แสง
จันทร์

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 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
จันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุดาภรณ์ อรุณดี

4

Product Development Strategy
of Mangosteen Products for
Agriculturists in Eastern
Region, Thailand

P

1.00

วารสาร International Journal of
Control Theory and Applications,
Volume 10, Number 3, 2017 หน้า
305-310

2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
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P

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1

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

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Academic Conference on
Educational & Social Innovations
(AC-ESI-2017) ,Prague, Czech
Republic

21-24
ธันวาคม
2560

ยาลัยนวั
ดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตวิิกทาญจน์
ศรีตวกรรมและการจั
ิบูลย์

9

Understanding the Leadership
Roles of
Metropolitan Police
Gommissioner during
2OO5 -2012tn Bangkolq
Thailand

P

1.00

วารสาร International Journal of
Control Theory and applications
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 317-323

2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์

10

The Role of Thailand Following
the Dispute between Thailand
and Cambodia over the
Ownership of Preah Viher
Temple

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์
International Conference and
พฤศจิกายน
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

11

Development of Working
Operation to Improve the
Quality of the Basic Education

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
ยาลัยนวั
ดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตวิิกทาญจน์
ศรีตวกรรมและการจั
ิบูลย์
International Conference and
พฤศจิกายน
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้
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P

P

2

12

Happiness of University
Academic Support Staff in
Workplace

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
อาจารย์กัญญานันทน์
International Conference and
พฤศจิกายน อนันต์มานะ
Global Forum on Multidiscriplinary
2560 อาจารย์พนิดา นิลอรุณ
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

13

Lingerie Purchasing Behavior of
Thai Women

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
อาจารย์กัญญานันทน์
International Conference and
พฤศจิกายน อนันต์มานะ
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

14

Quality of Life in Woking and
Attachment of Lecturers under
University Affiliation

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
อาจารย์ชลภัสสรณ์
International Conference and
พฤศจิกายน สิทธิวรงค์ชัย
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

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
9-10
อาจารย์ธวัช พุ่มดารา
International Conference and
พฤศจิกายน
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

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
9-10
อาจารย์บารมีบุญ แสง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
International Conference and
พฤศจิกายน จันทร์
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

17

Factors that Affect Purchasing
Behavior Rental Store on the
Department Stores in Bangkok

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
อาจารย์จิราภรณ์ บุญยิ่ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
International Conference and
พฤศจิกายน
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้
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18

Information Exposure, Factors
Contributing to selection of
Restaurant Services

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
International Conference and
พฤศจิกายน เอกณรงค์ วรสีหะ
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

19

Marketing Strategy of
Community Enterprise Product,
Nakhon Cowboy, Bangkok Noi

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
International Conference and
พฤศจิกายน วิจิตรา ศรีสอน
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

20

A Study of Popular Political
Participation in Klongyong
Subdistrict, Budhamondhol
District, Nakornpatom Province,
Thailand

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9-10
พันเอก ดร.วัลลภ พิริย
International Conference and
พฤศจิกายน วรรธนะ
Global Forum on Multidiscriplinary
2560
Research for Sustainability ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

21

การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้
โฆษณาเชิญชวนการท่องเทีย่ วที่
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

P

P

0.20

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2560 "การ
วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พฤศจิกายน เอกณรงค์ วรสีหะ
2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

22

การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน
ของประชาชน
ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

P

P

0.20

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2560 "การ
วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

24
อาจารย์วรันลักษณ์
พฤศจิกายน ภักดิ์ใจดี
2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

23

การตลาดท่องเทีย่ วของตลาดน้า
ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

P

P

0.60

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 8
ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2 หน้า 73-85

กรกฎาคม- อาจารย์ ดร.จิราภรณ์
ธันวาคม บุญยิ่ง
2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

24

ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้า
ของผู้บริโภคต่อธุรกิจร้านค้าปลีก
ดั้งเดิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน

P

P

0.80

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหา
นคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 41-58

กรกฎาคม- อาจารย์ ดร.ศุภรา
ธันวาคม เจริญภูมิ
2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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25

Rivalry abd Cooparation
Military Rule on the ThaiBurmese Border

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 142nd The IIER International
Conference ณ เมืองฟลอเรนซ์
ประเทศอิตาลี

21-22
ธันวาคม
2560

อาจารย์ศิริญญา ศิ
ริญานันท์

26

A Study of Popular Political
Participation in Ngoaw SubDistricr 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 สเตลิ่ง ฟอร์วิสทเซ่ยาลั
น สมิ
ยนวั
ธ ตกรรมและการจัดการ

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

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 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ศิลป์
อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส

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
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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
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิมลศรี แสนสุข

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 สิทธิวรงค์
วิทยาลั
ชัย ยนวัตกรรมและการจัดการ

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 บุญยิวิ่งทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

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 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตรา ศรีสอน

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. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิจิตรา ศรีสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยชนะ อิงคะวัต
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชย
นนท์

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

38

Migrant labor training needs of
food industy in Ranong province

P

P

0.40

24-30
มีนาคม
2561

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
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
12th International Conference
AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์
ประเทศฮังการี

อาจารย์พนิดา นิลอรุณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อาจารย์ชลภัสสรณ์
สิทธิวรงค์ชัย
อาจารย์กัญญานันท์
อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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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
รักบารุง

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
วิทยาลั
วรสียนวั
หะตกรรมและการจัดการ

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
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
แก้วขันตี
อาจารย์สุพัตรา ปราณี

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 ก่อฐานะ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

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

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตวิถ์ทกยาลั
ร ภวิยนวั
ศพิตรกรรมและการจั
ิยะกฤติ
ดการ

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 ภักดิ์ใจดี
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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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.สืบสวัสดิ์
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 เลิศอัศวภัทวิรทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

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 วงษ์ประเสริ
วิทฐยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

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

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

อาจารย์กัญญานันท์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อนันตมานะ
อาจารย์พนิดา นิลอรุณ
อาจารย์ชลภัสสรณ์
สิทธิวรงค์ชัย
อาจารย์สุวิตา พฤกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตวิิกทาญจน์
ยาลัยนวั
ศรีตวกรรมและการจั
ิบูลย์
ดการ

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 อนันตมานะ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

FM-ME - 03
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56

Information Technology Pattern
for Traceability to Increase the
Exporting Efficiency of
Thailand's Orchid

P

57

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
แบบจาลองการเคลื่อนทีแ่ บบ
ไฮบริดและแบบแมนฮัตทัน ใน
การประเมินสมรรถนะของ
เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่

P

58

The Effects of Perceived
Threats on Trust in
Government: A Case Study of
Myanmar
Migrant Workers in Thailand

P

59

โครงการการศึกษาเพื่อจัดทา
ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านสมุนไพรภายใต้แผน
แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2560-2564

P

1.00

60

โครงการการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาได้เอา
ตกามสมุนไพรแห่งชาติภายใต้
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรฉบับที่ 1 พ.ศ.
2560-2564

P

1.00

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกระทรวง
สาธารณสุข

61

SMALL AND MICRO
COMMUNITY ENTERPRISE
MARKETING STRATEGY, DUSIT
DISTRICT, BANGKOK

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ICBTS 2018 : International
Academic Multidisciplinary
Research Conference ณ เมืองซูริค
สมาพันธรัฐสวิส

FM-ME - 03

P

P

P

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
12th International Conference
AC-EMI-2018 ณ กรุงบูดาเปสต์
ประเทศฮังการี

29-30
มีนาคม
2561

อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตวิย์ทธยาลั
รรมยนวัตกรรมและการจัดการ

0.20

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม
ความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

14-15
ธันวาคม
2560

อาจารย์อนุรัตน์ กาแหงหาญ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13-15 มีนาคม 2561
อาจารย์หทัยพันธน์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
The 18th International Conference
สุนทรพิพิธ
on Management, Business, Social
and Humanities research
(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง แห่ง
กรมการแพทย์แผนไทยและ
ทยาลั
กรรมและการจัดการ
22 สิงหาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณวิฑิ
ต ผังยนินวั
รันตดร์
การแพทย์ทางเลือกกระทรวง
สาธารณสุข

ทยาลั
กรรมและการจัดการ
22 สิงหาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณวิฑิ
ต ผังยนินวั
รันตดร์

20-22 อาจารย์นฤมล ชมโฉม
มิถุนายน
2561

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9

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

พลตารวจโท ดร.สัณฐาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ชยนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตรา ศรีสอน

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. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิจิตรา ศรีสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยชนะ อิงคะวัติ
พลตารวจโท ดร.สัณฐาน
ชยนนท์
พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประ
ภายสาธก

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 ประภายสาธก
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

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.สืบสวัสดิ์ วุฒิววิรดิ
ทยาลั
ษฐ์ ยนวัตกรรมและการจัดการ

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 กัลวิยาณมิ
ทยาลัตยรนวัตกรรมและการจัดการ

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 แสงจั
วิทนยาลั
ทร์ ยนวัตกรรมและการจัดการ

FM-ME - 03
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68

MAINTAINING THE SELFRELIANT OCCUPATION ON THE
EMBROIDERY OF
PANTOMIME AND THAI DANCEDRAMA COSTUMES OF THE
ELDERLY OF KHIAN NIWAT
COMMUNITY ENTERPRISE,
TROK KAI CHAE, PHRANAKORN
DISTRICT, BANGKOK

P

69

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐ
ดินประสาน เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

P

70

The Development of ULearning About Soil
Improvement by the Royal
Initiative of His Majesty the
King for Ten Grade Students at
chachoengsao Province,
Thailand

P

71

การแจกแจงทวินามเชิงลบ-จัน
นาดาและประยุกต์

P

FM-ME - 03

P

P

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Academics World International
Conference on Science, Social
Science and Economics (IC3SE),
Nagoya, Japan

8-9
สิงหาคม
2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิจิตรา ศรีสอน
พลตารวจโท ดร.สัณฐาน
ชยนนท์

0.60

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 19-30

มกราคม- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เมษายน วิจิตรา ศรีสอน
2561 พลตารวจโท ดร.สัณฐาน
ชยนนท์
อาจารย์ ดร.องค์อร
สงวนญาติ
อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ
จักรภัทรวงศ์

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
22-23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
139th International Conference on กุมภาพันธ์ ทวีป พรหมอยู่
Science, Engineering &Technology
2561
- ICSET 2018 ณ เมืองฮัมบูร์ก
ประเทศเยอรมนี

0.20

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนยี ระดับชาติ
ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พฤศจิกายน ทวีป พรหมอยู่
2560

11

72

FM-ME - 03

PARTICIPATION IN ANNUAL
STRATEGIC PLAN OF FACULTY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SUAN SUNANDHA RAJABHAT
UNIVERSITY

P

P

0.40

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
25-27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
The 2018 ICBTS International
กรกฎาคม ทวีป พรหมอยู่
Academic Multidiscipline Research
2561
Conference in Oslo ณ เมืองออสโล
ประเทศนอร์เวย์

12

ตัวชี้วัด 2.1.2

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/ รอบ 12 เดือน

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

เป้าหมาย : ≥ 3.00

หน่วยงาน

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวม
หลักฐาน

FM-ME - 03

เป้าหมาย

≥ 3.00

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ระดับชาติ

นานาชาติ

รวม

0.00

0.00

0.00

จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
(นับรวมลาศึกษาต่อ)
54

0.00

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุเป้าหมาย

0.00

ไม่บรรลุ

≥ 3.00

1. จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำต่อ) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. จำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ในระดับชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
3. จำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ในระดับนำนำชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
4. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงกำรอ้ำงอิง (Citation) บทควำมวิจัยในระดับชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
5. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงกำรอ้ำงอิง (Citation) บทควำมวิจัยในระดับนำนำชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1

ตัวชี้วดั 2.1.4

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ 10 เดือน

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

เป้าหมาย : ≥ 3.00

หน่วยงาน

เป้าหมาย

จานวนงานผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
จาแนกตามระดับคุณภาพ
0.1 0.2

6) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวม
หลักฐาน

FM-ME - 03

≥ 3.00
≥ 3.00

0.4

0.6

2.00 1.00

0.8

ผลรวมถ่วงน้าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

1.0 รวม

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

รวม

3.00

0.00

0.00

0.80

0.60

0.00

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

4

คะแนนที่ได้
คิดเป็นร้อยละ ตามมาตรฐาน คะแนนตัวชี้วัด
(ร้อยละ 80.00)
35.00

4.38

5.00

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. จำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติ ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561
3. จำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ ของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561

1

ตัวชีว้ ัด 2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ 10 เดือน
นานาชาติ
การนาเสนอ

ชื่อ-สกุล ผูสาเร็จการศึกษา

ชื่อผลงาน

ชาติ

นานาชาติ

วัน/เดือน/ปีที่
ตีพิมพ์

การตีพิมพ์

ชาติ

ค่าน้าหนักงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
นานาชาติ
หรือเผยแพร่

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เล่มที/่
เลขหน้า

2) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1.1 สาขาวิชานวัตกรรมกการจัดการ
1 นายธวัช พุ่มดารา

นายธวัช พุ่มดารา
2
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Guidelines for Enhancing Paticipation in
Community Development on the Sufficient
Economy Philosophy of Klong Yong
Municipality, Phuttamonthon District,
Guidelines for Enhancing Participation in
Community Development on the Sufficient
Economy Philosophy of Kamphaeng Phet
Province

√

√

0.4

0.4

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference and Global Forum on
Multidiscriplinary Research for Sustainability
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 142nd
The IIER International Conference ณ เมืองฟลอ
เรนซ์ ประเทศอิตาลี

9-10 พฤศจิกายน
2560

21-22 ธันวาคม
2560

1

ผลกำรดำเนินงำน ประจำเดือน/รอบ
เดือนมีนำคม 2561 / รอบ 10 เดือน

ตัวชี้วัด 2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงำนของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

เป้ำหมำย : ≥ 3.00

หน่วยงำน

เป้ำหมำย

จำนวนงำนผลงำนที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
จำแนกตำมระดับคุณภำพ
0.1 0.2

2) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
รวม

FM-ME - 03

≥ 3.00

0.4

0.6

0.8

1.0

10.00 1.00 3.00

≥ 3.00 0.00 0.00 10.00 1.00 3.00 0.00

ผลรวมถ่วงน้ำหนักงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
0.2

0.4

0.6

0.8

จำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ

1.0 รวม

คะแนนที่ได้
คิดเป็นร้อยละ ตำมมำตรฐำน คะแนนตัวชี้วัด
(ร้อยละ 80.00)

รวม

0.1

14.00

0.00 0.00 4.00 0.60 2.40 0.00 7.00

10

70.00

4.38

14.00

0.00 0.00 4.00 0.60 2.40 0.00 7.00

10

70.00

4.38

5.00

กำรบรรลุเป้ำหมำย

บรรลุ

1

ตัวชีว้ ัด 2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
การนาเสนอ

ชื่อ-สกุล ผูสาเร็จการศึกษา

ชื่อผลงาน

ชาติ

นานาชาติ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
เดือนมีนาคม 2561 / รอบ 9 เดือน

วัน/เดือน/ปีที่
ตีพิมพ์

การตีพิมพ์

ชาติ

ค่าน้าหนักงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
นานาชาติ
หรือเผยแพร่

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เล่มที/่
เลขหน้า

2) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1.1 สาขาวิชานวัตกรรมกการจัดการ
นายอานวย คุ้มบ้าน

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต

✓

0.6

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560

นางสาวสุทธาสินี นิรัตติมานนท์

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

✓

0.8

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปีที่ 13 ฉบับที่ เดือนกรกฎาคม 2
ธันวาคม 2560

นางสาวพรรณวดี ขาจริง

องค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

✓

0.8

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปีที่ 13 ฉบับที่ เดือนกรกฎาคม 2
ธันวาคม 2560

นายปรเมษฐ์ แสงอ่อน

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

นายนิยม สุววรณเดช

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

นางสาวสุพัตรา ปราณี

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

นางสาวสุพัตรา ปราณี

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

นางสาวสุพัตรา กาญจโนภาส

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 สาธารณรัฐฝรั่งเศส

27 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2560

นายสมทบ แก้วเชื้อ

Analyzing advanced methods for industrial sector
innovativeness evaluation

✓

0.4

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACE-EU 2017:
Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

27 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2560

FM-ME - 03

1

นางสาวลดาพร พิทักษ์

Digital Platform for Staff Training efficiency

✓

0.4

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACE-EU 2017:
Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

28 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2560

ดร.นาที รัชกิจประการ

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

พ.อ.ชัยพล สุวัฒนกฤษ์

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

ณฐพร พันธุ์อุดม

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
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2

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

ตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ตาราง สรุป

หน่วยงาน

เป้าหมาย

(1) จานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด

(2) จานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

60.00
37
24
6) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1. จำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. จำนวนและรำยชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
3. เอกสำรกำรรับรองกำรนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

(3) จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งหมด
(นับรวมลาศึกษาต่อ )

(4) คิดเป็นร้อยละของการนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ ต่ออาจารย์ประจา
=(2)/(3)*100

(5) คิดเป็นร้อยละของการนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ต่องานวิจัย
ทั้งหมด
=(2)/(1)*100

(6) คะแนนตัวชี้วัด
พิจารณาจาก (5)

(7) การ
พิจารณา
เป้าหมาย

54

44.44

64.86

5.0000

P

รายละเอียดของการ
นาไปใช้ประโยชน์

วัน/เดือน/ปี
นาไปใช้ประโยชน์

ชื่อ-สุกล
เจ้าของผลงาน

สังกัดหน่วยงาน

หลักฐาน

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดาเนินงานของการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ลาดับ
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ชื่องานวิจัย

วิจัย

ประเภทชิ้นงาน
สร้างสรรค์

หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์

1

การสร้างและยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่น ในภูมภิ าคตะวันตก
ของประเทศไทย

P

2

การพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิผลการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ (ICT) รูปแบบใหม่ที่มผี ลต่อความ
มั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ใน
เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

P

เทศบาลนครอุดรธานี

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3

รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน
ของหมู่บ้านท่องเที่ยว (OTOP village champion :
OVC) ที่เหมาะสมของจังหวัดระนอง

P

เทศบาลตาบลหงาว

ประโยชน์เชิงสาธารณะ/
ประโยชน์เชิงนโยบาย/
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์สุพัตรา ปราณี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4

แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียเพื่อถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี
จังหวัดกาญจนบุรี

P

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี
จังหวัดกาญจนบุรี

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์นฤมล ชมโฉม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

5

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนม
มารดา

P

J-MART

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6

การศึกษาความต้องการในพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของแรงงานชาวไทยในจังหวัด
ระนอง

P

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
ระนอง

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์กัญญานันทน์ อนันต์มานะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ

P

โรงเรียนบ้านหนองพลับ(อินทจิตบารุง) ประโยชน์อื่นๆ ใช้ในด้าน
การศึกษา

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์อนุรัตน์ กาแหงหาญ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8

ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการด้วย
แนวคิดลีน กรณีศึกษาโรงพยาบาลระนอง

P

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9

การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

P

เทศบาลตาบลคลองโยง

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10

ความต้องการและปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มาท่องเที่บวแหล่งต่างๆในประเทศไทย

P

บริษทั ทัวว์

ประโยชน์เชิงนโยบาย

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์จิราภรณ์ บุญยิ่ง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11

กลไกการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุที่เป็น
แรงงานนอกระบบ ของอาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร.

P

ชุมชนพระยาประสิทธิ์

ประโยชน์เชิงนโยบาย

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

12

การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะพร้าว ของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

P

ประธานกลุ่มชุมชนวิสาหกิจ
สมุทรสงคราม

ประโยชน์เชิงพาณิชย์/
ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ วิไลลักษณ์ มีประชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

13

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา การจัดการ
ขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

P

โรงเรียนวัดชนะสงคราม

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

14

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

P

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น
จังหวัดระนอง

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ธวัช พุ่มดารา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ศูนย์มหาลัยวิชชาลัยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกณรงค์ วรสีหะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1

หน่วยงาน
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เป้าหมาย

(1) จานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด

(2) จานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

(3) จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งหมด
(นับรวมลาศึกษาต่อ )

(4) คิดเป็นร้อยละของการนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ ต่ออาจารย์ประจา
=(2)/(3)*100

(5) คิดเป็นร้อยละของการนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ต่องานวิจัย
ทั้งหมด
=(2)/(1)*100

(6) คะแนนตัวชี้วัด
พิจารณาจาก (5)

15

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนานโยบาย
สาธารณะด้านความมั่นคงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
นโยบายด้านความมั่นคงชายแดน อาเภอ สังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี

P

สานักงาน ก.พ.ร.

ประโยชน์อื่นๆ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ บริบูรณ์ ฉลอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

16

ทัศนคติในการเป็นจิตอาสาของอาสาสมัครที่คามิ
ลเลี่ยน โซเชี่ยล เซนเตอร์ จังหวัดจันทบุรี

P

คามิลเลี่ยม โซเชี่ยล เซนเตอร์

ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ปริญญา สีมว่ ง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

17

รูปแบบการพัฒนาแรงงานข้ามชาติของ
อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดระนอง

P

บริษทั สยามชัยสากล จากัด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์พนิดา นิลอรุณ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

18

รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งออกกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม

P

Neo Farm Thailand

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

19

ปัญหาแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษา: อ.แม่สอด จ.ตาก

P

เทศบาลอาเภอแม่ระมาด

ประโยชนฺเชิงนโยบาย

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ศิริญญา ศิริญานันท์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

20

ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร

P

ชาวบ้านหมู่บ้านหนองน้าขุ่น

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ สถาปัตย์ กิลาโส

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

21

การรับรู้ในความตั้งใจกลับมาซื้อซ้าของผู้บริโภคที่
มีต่อตลาดสดในจังหวัดระนอง

P

เจ้าของตลาดสดเทพทิพย์

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ดร. ศุภรา เจริญภูมิ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

22

การศึกษาแนวทางสู่ความยั่งยืนองค์กรธุรกิจเพื่อ
สังคมในประเทศไทย

P

บริษทั ฟีคัลด์ พลัส จากัด

ประโยชน์เชิงสาธารณะ

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ เปรมกมล จันทร์กวีกูล

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

23

การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
สื่อดิจิทัล

P

โรงเรียนบ่อเกลือ

ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ คัทลียา จันดา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

24

ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชนตาม รัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณี
ประชาชนในตาบลหงาว อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

P

เทศบาลอาเภอแม่ระมาด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

อาจจารย์ พันเอก ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

(7) การ
พิจารณา
เป้าหมาย

2

ตัวชี้วัด 2.3.1

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28/9/2561

เป้าหมาย : ระดับหน่วยงาน จานวน 1 ผลงาน

หน่วยงาน

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน
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เป้าหมาย

1

จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร
คะแนนตัวชี้วัด
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา
1

5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

รวม
1. จำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. เอกสำรหลักฐำนแสดงที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1

ตัวชี้วัด 2.3.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28/9/2561

เป้าหมาย : ระดับหน่วยงาน จานวน 1 ผลงาน

ลาดับ
1
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ชื่อผลงานที่ยื่นจด
มาลัยแก้วเจ้าจอม

ประเภทของผลงานที่ยื่นจด
อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรหรือ
√

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ว/ด/ป ที่ยื่นจด

ชื่อ-สกุล เจ้าของ
ผลงาน

13/9/2561 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

สังกัดหน่วยงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1

ตัวชี้วัด 2.4.1

จานวนฐานความรู/้ องค์ความรู้ ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30/5/2561

เป้าหมาย : ระดับมหาวิทยาลัย 14 ฐานความรู/้ องค์ความรู้
ระดับหน่วยงาน 1 ฐานความรู/้ องค์ความรู้

หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย
1

จานวนฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ในแหล่งเรียนรู้บริการ
การบรรลุเป้าหมาย
วิชาการ
1

คะแนนตัวชี้วัด

บรรลุ

5

รวม

หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หลักฐาน

รายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการทางวิชาการให้กับชุมชนหรือ ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (เดิม) ในปี ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้
2560
บริการวิชาการ (ใหม่) ในปี2561
บุคคลทั่วไป
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนท่านาสามเสน
เขตดุสิต

การจัดการรูปแบบอาชีพค้าขาย

เทคนิคการสร้างเยาวชนให้พร้อมสู่ยุค
Thailand 4.0

1. รายงานผลจานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แผนการปรับปรุงตามผลการติดตามฐานความรู/้ องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1

ตัวชี้วัด

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
8 เดือน

ตาราง 1 สรุปผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน (1)

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักฐาน

เป้าหมาย

งานบริการวิชาการที่
ดาเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชน (2)

จานวนงานบริการ
วิชาการทั้งหมดด (3)

คิดเป็นร้อยละ
(4)=(2)/(3)*100

คะแนน

≥ 10.00

6

38

15.79

5.0000

1. จำนวนงำนบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผูน้ ำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. จำนวนงำนบริกำรวิชำกำรทั้งหมด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
3. แผนบริกำรวิชำกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผูน้ ำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
4. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผูน้ ำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
5. เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก หรือผูน้ ำชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด

ลาดับ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับ
งานบริการวิชาการทั้งหมด

กิจกรรม/โครงการ(งานบริการ)

ลักษณะการดาเนินงานบริการวิชาการที่
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ
ความร่วมมือ

ชือ่ หน่วยงานภายนอก หรือ
ชุมชนที่ร่วมมือ

ไม่ร่วมมือ

1

โครงการกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์สาหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน



ชุมชนพระยาประสิทธิ์ แขวงว
ชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

2

โครงการอบรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพื่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน



ชุมชนพระยาประสิทธิ์ แขวงว
ชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

3

โครงการเด็กไทย มีวินัย ใฝ่คุณภาพ



4

โครงการการอบรมเตรียมความ
พร้อมและสร้างวินัยให้เยาวชนของ
ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน



ประเภทของ
กิจกรรม
แบบให้เปล่า/
เก็บ


วันที่จัด
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่
ให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ

4
พฤศจิกาย
น 2560

60

60

ชุมชนพระยา
อาจารย์นฤมล
ประสิทธิ์ แขวงว ชมโฉม
ชิรพยาบาล เขต
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ



11
พฤศจิกาย
น 2560

70

70

ชุมชนพระยา
อาจารย์เปรม
ประสิทธิ์ แขวงว กมล จิรโชติ
ชิรพยาบาล เขต มงคลกุล
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

โรงเรียนวัดคูส้ นามจันทร์
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม



17-18
ตุลาคม
2560

80

80

โรงเรียนวัดคู้
สนามจันทร์
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



9
พฤศจิกาย
น 2560

90

90

เทศบาลตาบล อาจารย์ศิริญญา วิทยาลัยนวัตกรรม
แม่ระมาด
ศิริญานันท์
และการจัดการ
อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

อาจารย์ ดร.ศุภ วิทยาลัยนวัตกรรม
รา เจริญภูมิ
และการจัดการ

5

6

โครงการการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมแสละสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน : เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
โครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยา
เสพติดชีวิตจะสดใส



เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร



15
พฤศจิกาย
น 2560

70

70

เขตสัมพันธวงศ์ อาจารย์สัณห วิทยาลัยนวัตกรรม
ณัฐ จักรภัทรวงศ์ และการจัดการ
กรุงเทพมหานคร



โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
ตาบลวังหว้า อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี



16-17
พฤศจิกาย
น 2561

60

60

โรงเรียนวังหว้า วิทยาลัย
ราษฎร์สามัคคี นวัตกรรมและ
การจัดการ

อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

ตัวชีว้ ัด 2.5.1

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
24 ม.ค 61

ตาราง 1 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด จาแนกตามหน่วยงาน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา (2)
หน่วยงาน

ภายใน

เป้าหมาย

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

25,000

ภายนอก

งบประมาณ
รายได้

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินภายนอก

563,850

5,939,385

400,000

รวม

จานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด
(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ )
(3)

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
(4)=(2)/(3)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

54

127,837.69

5.0000

P

6,903,235

หลักฐาน 1. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1

ตัวชี้วัด 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

เดือนเมษายน/รอบ 8 เดือน

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
แหล่งทุน
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ภายใน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดั บนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ภายนอก

งบรายได้ งบแผ่นดิน

เงิน
ภายนอก

ความร่วมมือ
รวม

ร่วมมือ

ไม่ร่วมมือ

ระดับความร่วมมือ
ชาติ

นานาชาติ

ประเภทของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงานที่ร่วมมือ

อุตสาหกรรม

ภาครัฐ

บริการ

ชื่ออาจารย์ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย

สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา

จานวนเงิน

หน่วยงานที่สนับสนุนทุน

เลขที่สัญญา

1

โครงการการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีชี้วัขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพรภายใต้
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

√

√

√

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกระทรวง
สาธารณสุข

√

ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

200,000 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

สยจ.5/2560

2

โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาได้เอาตกามสมุนไพรแห่งชาติภายใต้
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรฉบับ
ที1่ พ.ศ. 2560-2564

√

√

√

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกระทรวง
สาธารณสุข

√

ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

200,000 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

สยจ.6/2561

ตัวชีว้ ัด 2.5.2

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ 9 เดือน

ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ตาราง 1 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด จาแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ จาแนกตามระดับ
(2)

เป้าหมาย

ประเภทหน่วยงานอุตสาหกรรม
ชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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≥ 3.00

นานาชาติ

ประเภทหน่วยงาน ภาครัฐ

รวม

ชาติ

0

2

นานาชาติ

ประเภทหน่วยงานบริการ

รวม
2

ชาติ

นานาชาติ

รวม
0

จานวนงานวิจัยทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ
(4)=(2)/(3)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

37

5.41

5.0000

บรรลุ

รวม
2

1

หน่วยงาน

เป้าหมาย

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ จาแนกตามระดับ
(2)

หลักฐาน 1.จานวนและรายชือ่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

จานวนงานวิจัยทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ
(4)=(2)/(3)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

2.จานวนและรายชือ่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
3. จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2

ตัวชี้วัด

2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-ส.ค.-61

เป้าหมาย : 5
หน่วยงาน

7.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

คะแนน

5











5

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

5

คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ระดับ
1

คาอธิบายผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อประสานงานกับคณาจารย์และนักวิจัย มีการประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ประจาปีการศึกษา ซึ่งการใช้ระบบสารสนเทศ มีส่วนสาคัญต่อการสื่อสารกับคณาจาร IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS)
ย์และนักวิจัย เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน โดยมีระบบสารสนเทศที่เป็นของหน่วยงานและส่วนกลางสนับสนุน ได้แก่
IOA 2.1-1-02 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
1. เว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ www.cim.ssru.ac.th/วิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลด้านเอกสารงานวิจัย เอกสารประกอบการทาวิจัย เอกสารแนะนาทุนการวิจัย เป็นต้น 2. การบริหารงานวิจัย ผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทาขึ้นเพื่อเป็นระบบสา IQA 2.1-1-03 คู่มือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สาหรับผู้วิจัย)
รสนเทศส่วนกลางที่ทุกคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน เพื่อบันทึกผลงานวิจัยของคณาจารย์ มีการแจ้งข่าวสารการประกาศให้ทุนวิจัย ประวัติของนักวิจัย ประวัติการได้รับทุนของนักวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการทาวิจัยและการอ้างอิง
IQA 2.1-1-04 เว็บไซด์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ www.cim.ssru.ac.th /
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ facebook วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ Line กลุ่มคณาจารย์ เป็นการสื่อสารผ่านช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัย ช่วยให้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ การสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลการดาเนินงานและสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย รายละเอียดดังนี้
IQA 2.1-2-01 ภาพศูนย์ให้คาปรึกษางานวิจัย (ชั้น 2)
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 1 เพื่อเป็นสถานที่ให้คาปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทางานวิจัยและบริการวิชาการ การขอทุนงานวิจัย การหาข้อมูลการทาวิจัยต่าง ๆ หากคณาจารย์และนักวิจัยต้อ IQA 2.1-2-02 เว็บไซด์ของห้องสมุด www.library.ssru.ac.th
งการคาปรึกษา โดยคณาจารย์และนักวิจัยสามารถติดต่อกับบุคลากรของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพื่อให้คาแนะนา หรือติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ให้ตรงกับศาสตร์ที่ต้องการปรึกษา สามารถปรึกษาได้แบบพบกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง หรือการใช้ระบบการสื่อสารผ่าน หรือทางโทรศัพท์ IQA 2.1-2-03 ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) www.ris.ssru.ac.th
ทาง Social Network เป็นต้น โดยสามารถติดต่อได้ใน วันเวลาทาการวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.และนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. สาหรับวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
IQA 2.1-2-04 www.cim.ssru.ac.th/วิจัยและบริการวิชาการ เว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน่วยงานกลางสนับสนุนการทางานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ทุกคณะ/วิทยาลัย ซึ่งสามารถให้คาปรึกษาด้านการทางานวิจัย การขอทุนงานวิจัย การเบิก-จ่ายทุนงานวิจัย เป็นต้น ซึ่งสามารถติดต่อไปที่ อาคารศศิพงศ์ประไพ (อาคาร 41) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน IQA 2.1-2-05 www.ird.ssru.ac.th เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทา หรือที่ www.ird.ssru.ac.th
IQA 2.1-2-06 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
3. ห้องสมุด/ฐานข้อมูลออนไลน์
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลจาก ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว๊บไซด์ www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัย เช่น Scopus , e-thesis เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถสืบค้นงานวิจัยออนไลน์จากฐานข้อมูลงานวิจั
ยดังกล่าวได้ โดยมีวิธีการ ดังนี้
1. คณาจารย์/นักวิจัย เข้าที่ www.library.ssru.ac.th/ฐานข้อมูลออนไลน์
2. คลิกที่ฐานข้อมูลออนไลน์ คณาจารย์และนักวิจัยจะสามารถเลือกฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยตอบรับ เช่น Scopus, e-thesis และฐานข้อมูลที่ สกอ.ตอบรับ เช่น TDC, ISI เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุน ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยนักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักวิจัยก่อนใช้งาน (ตามคู่มือการใช้งาน-VPN2.pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.library.ssru.ac.th
4. สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลงานวิจัย เรียกว่า ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) เป็นระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกในการบริหารจั
ดการฐานข้อมูลด้านงานวิจัย เป็นการจัดการฐานข้อมูลด้านวิจัย มีความรวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมงานด้านวิจัย ของอาจารย์ในระบบโดยสามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้ที่ www.cim.ssru.ac.th
การเข้าสู่ระบบ RIS มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนักวิจัย ผ่าน Username และ Password ภายในระบบจะประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย ประวัติการทาวิจัย การประกาศให้ทุนงานวิจัย โครงการวิจัยที่นักวิจัยกาลังดาเนินการ และโครงการวิจัยที่ดาเนินแล้วเสร็จ
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยงานสร้างสรรค์ ได้แก่
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic International Conference on Muitidisciplinary Studies and Education ICBEMM 2017 (OXFORD) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและนักวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย จานวน 17 เ
รื่อง
-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยมหิดล
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1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของคณา IQA 2.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านวิจัย
จารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดการนาผลงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้วางแผนระบุในแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และ ประจาปีงบประมาณ 256 IQA 2.1-3-02 แผนปฏิบัติงานด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
1 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการได้นาข้อมูลจากปีงบประมาณ 2560 มาพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย “สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถบูรณาเข้ากับการกับการเรียนการสอน และยกระดั IQA 2.1-3-03 ตารางตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Input)
บคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ นาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการ ได้กาหนดจานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่ละด้าน เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ดังตารางที่ 1
กิจกรรมด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี โครงการ/กิจกรรม(จานวน) งบประมาณ (บาท)
1.โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 2 1,000,000
2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 1 250,000
3.โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 1 500,000
4.โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 500,000
5.โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 1 3,000,000
ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นาแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีโดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดาเนินการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในแต่ละด้าน
กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม(จานวน) งบประมาณ
(บาท)
1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 2 300,000
2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 1 20,000
4. โครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย 1 20,000
5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 28 660,000
6. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 100,000
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หน่วยงาน
เป้าหมาย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณดังนี้
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร จานวนเงิน 10,000 บาท ต่อคน/ปีงบประมาณ สาหรับคณาจารย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยสามารถเบิก-จ่ายผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจากกองทุนและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อนาเสนอผล
งานวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ งบประมาณดังกล่าว คณาจารย์สามารถดาเนินการเบิก-จ่าย จากฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
การนาเสนอระดับนานาชาติ
1) การประชุมวิชการการระดับนานาชาติ Conference Proceedings Book of Abstract BESSH-2017 Internal Conference on "Business Economics, Social Science&Humanities" ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 3-4 มกราคม 2560 จานวน 2 เรื่อง
2) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World Conference on Educational Sciences (WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560จานวน 1 เรื่อง
3) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World Conference on Educational Sciences (WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 1 เรื่อง
4) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Proceedings of Researchfora International conference” ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
5) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 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 จานวน 1 เรื่อง
6) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic World International Conference Oslo” ณ ประเทศนอร์เวย์วันที่ 3-4 มีนาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
7) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Business, Economics, Management and Marketing (ICBEMM 2017 Oxford)” วันที่ 13-15 มีนาคม2560 ณ เมืองออกฟอร์ด สหราชอาณาจักร จานวน 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 จานวน 1 เรื่อง
9) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Business Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences & Education Research Conference ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 5-7 เมษายน 2560 จานวน 1 เรื่อง
10) การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The Global Economy (ROGE) ณ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 จานวน 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 จานวน 2 เรื่อง
12) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), ณ ประเทศ Norway วันที่3-4 สิงหาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
13) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISER-228 International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
14) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISER 71nd International Conference ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 จาวน 1 เรื่อง
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ร่วมโครงการด้านงานวิจัย เช่น โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ การศึกษาดูงานด้านงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการเข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยที่มีคุณภาพ เช่น อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ The IIER International Conference 21-22 December 2017, Florence.Italy โดยมีอาจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และอาจารย์ธวัช พุ่มดารา ร่วมการประชุมทางวิชาการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการแสดงความยินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ e – Ofiice และ facebook ของวิทยาลัย
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จานวน 9 คน และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 13 คน

ระดับ 4
ระดับ 5
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
IQA 2.1-4-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
IQA 2.1-4-02 เอกสารอนุมัติโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ฯ
IQA 2.1-4-03ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ
IQA 2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อนาเสนองานตีพิมพ์

IQA 2.1-5-01 ภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
IQA 2.1-5-02 เอกสารรายงานโครงการ

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสนับสนุนคณาจารย์ได้พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ทาหน้าที่กากับดูแลเพื่อให้นาผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นระบบและกลไก การบริหารและพัฒ IQA 2.1-6-01 คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ในงาน จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการขอคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผ่านเว็บไซด์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเรื่องความสาคัญของลิขสิทธิ์ ประเภทของลิขสิทธิ์ ประโยชน์ของลิขสิทธิ์ ก IQA 2.1-6-02 คู่มือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
ารได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ และเอกสารการจดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุขั้นตอนการดาเนินการขอคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนี้ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้แจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์จากงา IQA 2.1-6-03 แบบคาขอจดลิขสิทธิ์ (กรมทรัพย์สินทางปํญญา)
นวิจัย “มาลัยแก้วเจ้าจอมจากแป้งปั้ น” โดยอยู่ในขั้นตอนของการกรอกเอกสารคาขอ และประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการดาเนินการยื่นจดคาขอสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ตรวจสอบงานวิจัยผ่านระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ระบบอักขราวิสุทธิ์” ซึ่งเป็นระบบที่ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการที่อยู่ในผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยสามารถ เข้าผ่านเว็บไซด์ http://plag.grad.ch
ula.ac.th/ การใช้ระบบ ใส่ email ของบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ โดยใช้ email address ของมหาวิทยาลัย และเลือกไฟล์ที่ต้องการจะตรวจสอบ กดยืนยัน ระบบอักขราวิสุทธิ์ จะนาส่งข้อมูลไปยัง email address ที่แจ้งไว้

2

ตัวชี้วัด 2.7.1

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ 8 เดือน

จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัย 6 วารสาร
หน่วยงาน จานวน 1 วารสาร
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รวม

ชื่อวารสารที่ได้รับการ
ยอมรับในฐาน TCI

เป้าหมาย
1
1

0

วันที่ได้รับการยอมรับ
0

กลุ่ม
TCI กลุ่ม1

TCI กลุ่ม2

0

0

หน่วยงานเจ้าของวารสาร
0

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย
0

0

หลักฐาน 1. จำนวนวำรสำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

FM-ME - 03

1

ตัวชี้วัด

2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-ส.ค.-61

เป้าหมาย : 5
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เป้าหมาย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

5











คะแนน
5

คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ระดับ
1

2

3

FM-ME - 03

คาอธิบายผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ทาการสารวจความต้องการของแต่ละชุมชน ผ่านผู้นาชุมชน และคนในชุมชนพื้นที่ที่ไปทาโครงการบริการวิชาการ ในปีที่ผ่านมา ในแต่ละชุมชนมีข้อแนะนา ด้านการจัดทาบริการวิชาการ IQA 3.1-1-01 รายงานความต้องการชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560
ที่ชุมชนมีความต้องการจริง ๆ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดทาเป็นฐานข้อมูลสาคัญ ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้กาหนดเป็นแนว
IQA 3.1-1-02 แผนปฎิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี
ทางการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (2560-2564) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อส่งเสริม ผลักดัน กาหนดหลักเกณฑ์ กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
นอกจากนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ ดาเนินโครงการบริการวิชาการ ณ สถานที่ต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชน มีการกาหนดโครงการบริการวิชาการ เป็นหมวดหมู่ ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการที่พัฒนาศักยภาพเยาวชน
2. โครงการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
3. โครงการบริการวิชาการด้านต่อต้านยาเสพติด
4. โครงการบริการวิชาการด้าน IT
5. โครงการบริการวิชาการด้านการตลาด
6. โครงการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
7. โครงการบริการววิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561 ไว้ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน
2. เพื่อนาองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย
โดยวางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการจัดโครงการบริการวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในปีงบประมาณ 2561 จานวนทั้งสิ้น 38โครงการ และได้บันทึกโครงการบริการวิชาการทั้ง 38
โครงการในแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 เสนอแก่คณะกรรมการประจาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการกาหนดแผนการใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย“สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระบุไว้ใน
IQA 3.1-2-01 แผนการนาการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
แผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสอดคล้องต่อผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน และเพื่อนาองค์ความรู้และ
IQA 3.1-2-02 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ
ประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ ได้แก่
1. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 70)
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามความต้องการของชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการ IQA 3.1-3-01 รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์
จัดโครงการบริการวิชาการมุ่งเน้นแบบให้เปล่าแก่หน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมด 38 โครงการ ดังรายละเอียดโครงการบริการวิชาการ

1

4

5

6
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หน่วยงาน
เป้าหมาย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ค่าความสาเร็จและค่าเป้าหมาย ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ โดยมีผลการประเมินดังนี้
IQA 3.1-4 – 01 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปี 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ร้อยละ ≥ 70
2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นาองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย ร้อยละ 70
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการบริการวิชาการ ทุกโครงการสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ปี 2560 ทั้ง 38 โครงการ โครงการบริการวิชาการทุกโครงการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และหรือการวิจัย การจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้ง 38 โครงการ มีการบูรณาการกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงในการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนโดยโครงการที่บูรณาการกับงานวิจัย

คะแนน

ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของชุมชนที่ผู้ดาเนินโครงการบริการวิชาการ ได้ดาเนินการไป ซึ่งแต่ละผู้ดาเนินการ มีการออกแบบสารวจความคิดเห็น ทั้งด้านการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และได้ข้อสรุปผล
IQA 3.1-5-01 รายงานการประชุม งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 6/2561
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้พิจารณาขอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอต่อการจัดโครงการบริการวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
IQA 3.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –2564) และประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
- หลักสูตรควรมีการบรรจุโครงการบริการวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนการดาเนินกิจกรรมประจาปีของทุกหลักสูตร
- โครงการบริการวิชาการควรมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ในรายวิชาได้
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน 2 ระดับ คือ
IQA 3.1-6-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
1. โครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ โดยอาจารย์ได้รับงบประมาณ จานวน 38 โครงการ ได้มีคณาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ทั้ง
ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการครบ 100%
2. โครงการบริการวิชาการ นอกแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ในถานะของการจัดอบรม ในนามของมหาวิทยาลัยฯให้กับหน่วยงานภายนอก
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , สานักงานพาณิชย์ จังหวัดระนอง , ธนาคารออมสิน ซึ่งเชื่อมโยงกับการบูรณาการกับสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การเรียนการสอนและนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินโครงการในการขายเครือข่าย การจัดโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ ตัวอย่าง เช่น
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ของธนาคารออมสิน
- โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ จังหวัดระนอง

2

ตัวชี้วัด

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

เป้าหมาย : ร้อยละ ≥ 80.00
หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

จานวนงานอาจารย์ประจาทีม่ ี
ผลงานวิจัย
(2)

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)
(3)

คิดเป็นร้อยละ
(4) =(2)/(3)*100

คะแนนตัวชี้วัด

45

54

83.33

5.0000

รวม
หลักฐาน 1. จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. จำนวนและรำยชื่ออำจำรย์และนักวิจัยที่ทำวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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1

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ีผลผลิตทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.

เป้าหมาย : 100.00

ร้อยละของเครือข่ายย่อยทีใ่ ห้ผลผลิตทีม่ ีประโยชน์
หน่วยงาน

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

เป้าหมาย

100.00

รายการข้อมูล
ศิษย์เก่า

ชุมชน

จำนวนเครือข่ำยย่อยที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ฯ

1.00

1.00

สมาคม
วิชาชีพ
1.00

จำนวนเครือข่ำยย่อยทั้งหมด

1.00

1.00

100.00

100.00

คิดเป็นร้อยละ

FM-ME - 03

3.00

มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
0.00

1.00

3.00

2.00

100.00

100.00

0.00

ผู้ประกอบการ

จานวนกลุ่มเครือข่ายทีม่ ีร้อยละผลผลิต
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

จานวนกลุ่มเครือข่าย
ทัง้ หมด

คิดเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100

คะแนนทีไ่ ด้

การบรรลุเป้าหมาย

100.00

5

100

5

บรรลุ

1

ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

18-ธ.ค.-60

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :

1

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ



5) มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

4) ผู้ประกอบการ

3)สมาคมวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่าย

2)ชุมชน

ชื่อเครือข่ายย่อยทั้งหมด

1) ศิษย์เก่า

ลาดับ

ความต่อเนื่องของการ หน่วยงานเจ้าของเครือข่าย ระยะเวลาของการ
รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ต่อเนื่อง
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ร่วมกัน /หรือรายละเอียดที่จะดาเนินการ
ไม่ต่อเนื่อง
(มีการจัด
ร่วมกัน
กิจกรรม
ร่วมกันทุกปี)


วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1.ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน
2.การจัดกจิกรรมคืนสู่เหย้า
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน

รายละเอียดของการดาเนินงานตามรายละเอียด
ข้อตกลงการเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ที่ดาเนินการ

นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 33 (VIP
)ได้นาชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล และเงินจานวน 10,000
บาท มาร่วมบริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ เพื่อนาไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น อ.
แม่สรวย จ. เชียงราย โดยมีรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการเป็นผู้รับมอบ

รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย

3

ชุมชนพระยาประสิทธ์

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย









วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยและบริการวิชา
ทางวิชาการของวิทยาลัย

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61 1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum
2.กิจกรรมศึกษาดู
งาน
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เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยและบริการวิชา
ทางวิชาการของวิทยาลัย

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum

4 พ.ย. 2560 อาจารย์นฤมล ชมโฉม ได้ลงบริการวิชาการ
พื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสนโดยมีวิทยากรคุณสุกัญญา โชติ
อภิสิทธิ์กุล ได้ให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนในชุมชนพระยาประสิทธิ์
และนักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน และ 11 พ.ย. 2560 อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล
ได้ลงบริการวิชาการพื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสนโดยมี
วิทยากรคุณสุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล ได้ให้ความรู้เรื่องการ
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนในชุมชนพระยาประสิทธิ์และ
นักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นิยม
สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและการจัดสัมมนา
TQM Forum ครั้งที่ 27
"ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสาเร็จในการ
ทางาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙"

ระดับ 2

ระดับ 3

ได้ทากจิกรรมร่วมกันและนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทุน
ทากิจกรรม



6-ธ.ค.-60

2

ระดับการมีส่วนร่วม
ระดับ 1

4 พ.ย. 60 และ 11
พ.ย. 60

ชุมชนและวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน
และทาให้ชุมชนมีการสร้างตบลาดออน
ไลนืและมักลยุทธ์ในการกระตุ้นการขาย
สินค้า และอาจารย์ได้นาองค์ความรู้ที่มี
แลกเปลี่ยนกับชุมชนเพื่อพัฒนาตน
อาจารย์


บุคคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาอาจารย์
ในด้านการเรียนการสอน
14-ต.ค.-60



1

4

5

6

7
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็ม
เค เรสโตรองต์ จากัด

กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา

กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ADDENDUM TO MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING BETWEEN SUAN
SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY AND
CHIHLEE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

















วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

16 ก.ค.55-16 ก.ค.60 1.ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร
1.การสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
2.การสนันสนุนด้านการปฏิบัติงานใน
สนับสนุนการศึกษา
โครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.กา
รสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
4.
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น
การทาโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม และ
จัดกิจกรรรมให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5. การ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็มเค เรส
โตรองต์ จากัดได้จัดโครงการวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 เพื่อนาคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปทา
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา

20 พ.ย. 55-20 พ.ย.
59

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทได้จัดโครงการวันที่
21-22 พฤศจิกายน 2560 พื่อนาคณะผู้บริหารและ
บุคลากรเดินทางไปทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาทหาร
และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของทหาร

26/4/2559 - ไม่มีที่
สิ้นสุด

2016-no expiry date

1. ด้านหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. ด้านสนับสนุนสถานที่และค่าใช้จ่าย

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารทางวิชาการอื่นๆ
3. การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
4. การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจัย และ
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

1. การจัดการเรียนการสอน

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

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

ทาง เอ็มเค เรสโตรองต์ จากัด ได้ส่ง
บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี
รายได้จาการเรียนการสอน

ประจาปีการศึกษา
2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการวันที่ 4-5
พฤศจิกายน 2560 เพื่อนาคณะผู้บริหารและบุคลากร
เดินทางไปทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาตารวจภูธรภาค
8 และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของ
ตารวจภูธรภาค 8

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้นาคณาจารย์และ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
2561 ถึงจบภาคการศึกษา

ประจาปีการศึกษา
2560



กองทัพบกได้ส่งบุคลากรมาเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการคุณภาพและมีรายได้จาการเรียน
การสอน


กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8 ได้ส่ง
บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี
รายได้จาการเรียนการสอน

ประจาปีการศึกษา
2560



รายชื่อนักศึกษา

ประจาปีการศึกษา
2561



2

8
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1.National University of Laos and Suan
Sunandha Rajabhat Universith





วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

18/02/2017-no expiry 1. Exchange of faculty, staff members and 1. Exchange of faculty, staff members and
date
students
students
2. Joint research activiteis
3. Participation in seminars and acadernic
meetings
4. Exchange of academic materials nad
others information

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นาคณาจารย์และ
นักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

เล่มรายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (แผน
เครือข่ายต่างประเทศ
ประจาปีการศึกษา
2562



3

ตัวชี้วัด 3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

เป้าหมาย : หน่วยงานจัดการศึกษา จานวน 5 กลุ่มเครือข่าย

หน่วยงานสนับสนุน จานวน 1 กลุ่มเครือข่าย
ร้อยละของเครือข่ายย่อยที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ

หน่วยงาน

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

เป้าหมาย

5

จานวนกลุ่มเครือข่ายที่
มหาวิทยาลั
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้ประกอบก
ยต่าง
มหาวิทยาลัย
าร
ประเทศ

ศิษย์เก่า

ชุมชน

สมาคม
วิชาชีพ

จำนวนเครือข่ำยย่อยที่มีส่วนร่วมกับ
มหำวิทยำลัยทั้ง 3 ระดับ

1.00

1.00

1.00

3.00

2.00

จำนวนเครือข่ำยย่อยทั้งหมด

1.00

1.00

1.00

3.00

2.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

รายการข้อมูล

คิดเป็นร้อยละ

5.00

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5

บรรลุ

หมายเหตุ การนับกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยจะนับได้เมื่อเครือข่ายย่อยในกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเครือข่ายย่อย
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1

ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

18-ธ.ค.-60

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :

1

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ



5) มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

4) ผู้ประกอบการ

3)สมาคมวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่าย

2)ชุมชน

ชื่อเครือข่ายย่อยทั้งหมด

1) ศิษย์เก่า

ลาดับ

ความต่อเนื่องของการ หน่วยงานเจ้าของเครือข่าย ระยะเวลาของการ
รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ต่อเนื่อง
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ร่วมกัน /หรือรายละเอียดที่จะดาเนินการ
ไม่ต่อเนื่อง
(มีการจัด
ร่วมกัน
กิจกรรม
ร่วมกันทุกปี)


วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1.ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน
2.การจัดกจิกรรมคืนสู่เหย้า
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน

รายละเอียดของการดาเนินงานตามรายละเอียด
ข้อตกลงการเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ที่ดาเนินการ

นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 33 (VIP
)ได้นาชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล และเงินจานวน 10,000
บาท มาร่วมบริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ เพื่อนาไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น อ.
แม่สรวย จ. เชียงราย โดยมีรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการเป็นผู้รับมอบ

รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย

3

ชุมชนพระยาประสิทธ์

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย









วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยและบริการวิชา
ทางวิชาการของวิทยาลัย

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61 1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum
2.กิจกรรมศึกษาดู
งาน
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เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยและบริการวิชา
ทางวิชาการของวิทยาลัย

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum

4 พ.ย. 2560 อาจารย์นฤมล ชมโฉม ได้ลงบริการวิชาการ
พื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสนโดยมีวิทยากรคุณสุกัญญา โชติ
อภิสิทธิ์กุล ได้ให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนในชุมชนพระยาประสิทธิ์
และนักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน และ 11 พ.ย. 2560 อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล
ได้ลงบริการวิชาการพื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสนโดยมี
วิทยากรคุณสุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล ได้ให้ความรู้เรื่องการ
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนในชุมชนพระยาประสิทธิ์และ
นักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นิยม
สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและการจัดสัมมนา
TQM Forum ครั้งที่ 27
"ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสาเร็จในการ
ทางาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙"

ระดับ 2

ระดับ 3

ได้ทากจิกรรมร่วมกันและนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทุน
ทากิจกรรม



6-ธ.ค.-60

2

ระดับการมีส่วนร่วม
ระดับ 1

4 พ.ย. 60 และ 11
พ.ย. 60

ชุมชนและวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน
และทาให้ชุมชนมีการสร้างตบลาดออน
ไลนืและมักลยุทธ์ในการกระตุ้นการขาย
สินค้า และอาจารย์ได้นาองค์ความรู้ที่มี
แลกเปลี่ยนกับชุมชนเพื่อพัฒนาตน
อาจารย์


บุคคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาอาจารย์
ในด้านการเรียนการสอน
14-ต.ค.-60



1

4

5

6

7
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็ม
เค เรสโตรองต์ จากัด

กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา

กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ADDENDUM TO MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING BETWEEN SUAN
SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY AND
CHIHLEE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

















วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

16 ก.ค.55-16 ก.ค.60 1.ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร
1.การสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
2.การสนันสนุนด้านการปฏิบัติงานใน
สนับสนุนการศึกษา
โครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.กา
รสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
4.
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น
การทาโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม และ
จัดกิจกรรรมให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5. การ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็มเค เรส
โตรองต์ จากัดได้จัดโครงการวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 เพื่อนาคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปทา
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา

20 พ.ย. 55-20 พ.ย.
59

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทได้จัดโครงการวันที่
21-22 พฤศจิกายน 2560 พื่อนาคณะผู้บริหารและ
บุคลากรเดินทางไปทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาทหาร
และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของทหาร

26/4/2559 - ไม่มีที่
สิ้นสุด

2016-no expiry date

1. ด้านหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. ด้านสนับสนุนสถานที่และค่าใช้จ่าย

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารทางวิชาการอื่นๆ
3. การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
4. การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจัย และ
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

1. การจัดการเรียนการสอน

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

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

ทาง เอ็มเค เรสโตรองต์ จากัด ได้ส่ง
บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี
รายได้จาการเรียนการสอน

ประจาปีการศึกษา
2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการวันที่ 4-5
พฤศจิกายน 2560 เพื่อนาคณะผู้บริหารและบุคลากร
เดินทางไปทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาตารวจภูธรภาค
8 และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของ
ตารวจภูธรภาค 8

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้นาคณาจารย์และ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
2561 ถึงจบภาคการศึกษา

ประจาปีการศึกษา
2560



กองทัพบกได้ส่งบุคลากรมาเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการคุณภาพและมีรายได้จาการเรียน
การสอน


กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8 ได้ส่ง
บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี
รายได้จาการเรียนการสอน

ประจาปีการศึกษา
2560



รายชื่อนักศึกษา

ประจาปีการศึกษา
2561



2

8
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1.National University of Laos and Suan
Sunandha Rajabhat Universith





วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

18/02/2017-no expiry 1. Exchange of faculty, staff members and 1. Exchange of faculty, staff members and
date
students
students
2. Joint research activiteis
3. Participation in seminars and acadernic
meetings
4. Exchange of academic materials nad
others information

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นาคณาจารย์และ
นักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

เล่มรายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (แผน
เครือข่ายต่างประเทศ
ประจาปีการศึกษา
2562



3

ตัวชี้วัด 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
18-ธ.ค.-60

เป้าหมาย : ≥ 40.00

ร้อยละของเครือข่ายย่อยที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

เป้าหมาย

≥ 40.00

รายการข้อมูล
4)
5)
3) สมาคม
ผู้ประกอบก มหาวิทยาลัย
วิชาชีพ
าร
ต่างประเทศ

1) ศิษย์เก่า

2) ชุมชน

จำนวนเครือข่ำยย่อยในประเทศที่มี
กำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

1.00

1.00

1.00

3.00

0.00

จำนวนเครือข่ำยย่อยทั้งหมด

1.00

1.00

1.00

3.00

2.00

จานวนกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป (นับเฉพาะกลุ่ม
เครือข่าย 1-4)

จานวนกลุ่มเครือข่าย
ทั้งหมด (นับเฉพาะกลุ่ม
เครือข่าย 1-4)

คิดเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

100.00

4

100

5



คิดเป็นร้อยละ

การนับกลุ่มเครือข่ายที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องจะนับได้เมื่อเครือข่ายย่อยในกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างเด่นชัด อย่างน้อยร้อยละ80 ของเครือข่ายย่อย
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1

ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

18-ธ.ค.-60

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :

1

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ



5) มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

4) ผู้ประกอบการ

3)สมาคมวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่าย

2)ชุมชน

ชื่อเครือข่ายย่อยทั้งหมด

1) ศิษย์เก่า

ลาดับ

ความต่อเนื่องของการ หน่วยงานเจ้าของเครือข่าย ระยะเวลาของการ
รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ต่อเนื่อง
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ร่วมกัน /หรือรายละเอียดที่จะดาเนินการ
ไม่ต่อเนื่อง
(มีการจัด
ร่วมกัน
กิจกรรม
ร่วมกันทุกปี)


วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1.ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน
2.การจัดกจิกรรมคืนสู่เหย้า
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.การให้ทุนการศึกษากับศิษย์เก่าปัจจุบัน

รายละเอียดของการดาเนินงานตามรายละเอียด
ข้อตกลงการเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ที่ดาเนินการ

นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ศิษย์เก่าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 33 (VIP
)ได้นาชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล และเงินจานวน 10,000
บาท มาร่วมบริจาคให้กับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ เพื่อนาไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น อ.
แม่สรวย จ. เชียงราย โดยมีรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการเป็นผู้รับมอบ

รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย

3

ชุมชนพระยาประสิทธ์

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย









วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยและบริการวิชา
ทางวิชาการของวิทยาลัย

1 ก.ย. 60- 30 ก.ย. 61 1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum
2.กิจกรรมศึกษาดู
งาน
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เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยและบริการวิชา
ทางวิชาการของวิทยาลัย

1.การจัดสัมมนาหรือประชุม TQM Forum

4 พ.ย. 2560 อาจารย์นฤมล ชมโฉม ได้ลงบริการวิชาการ
พื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสนโดยมีวิทยากรคุณสุกัญญา โชติ
อภิสิทธิ์กุล ได้ให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนในชุมชนพระยาประสิทธิ์
และนักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน และ 11 พ.ย. 2560 อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล
ได้ลงบริการวิชาการพื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสนโดยมี
วิทยากรคุณสุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล ได้ให้ความรู้เรื่องการ
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนในชุมชนพระยาประสิทธิ์และ
นักศึกษารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งอาจารย์นิยม
สุวรรณเดช เข้าประชุมรประชุมและการจัดสัมมนา
TQM Forum ครั้งที่ 27
"ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสาเร็จในการ
ทางาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙"

ระดับ 2

ระดับ 3

ได้ทากจิกรรมร่วมกันและนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทุน
ทากิจกรรม



6-ธ.ค.-60

2

ระดับการมีส่วนร่วม
ระดับ 1

4 พ.ย. 60 และ 11
พ.ย. 60

ชุมชนและวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน
และทาให้ชุมชนมีการสร้างตบลาดออน
ไลนืและมักลยุทธ์ในการกระตุ้นการขาย
สินค้า และอาจารย์ได้นาองค์ความรู้ที่มี
แลกเปลี่ยนกับชุมชนเพื่อพัฒนาตน
อาจารย์


บุคคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาอาจารย์
ในด้านการเรียนการสอน
14-ต.ค.-60



1

4

5

6

7
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็ม
เค เรสโตรองต์ จากัด

กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา

กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ADDENDUM TO MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING BETWEEN SUAN
SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY AND
CHIHLEE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

















วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

16 ก.ค.55-16 ก.ค.60 1.ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร
1.การสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
2.การสนันสนุนด้านการปฏิบัติงานใน
สนับสนุนการศึกษา
โครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.กา
รสนันสนุนนด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
4.
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น
การทาโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม และ
จัดกิจกรรรมให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5. การ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทากับบริษัท เอ็มเค เรส
โตรองต์ จากัดได้จัดโครงการวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 เพื่อนาคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปทา
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา

20 พ.ย. 55-20 พ.ย.
59

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทได้จัดโครงการวันที่
21-22 พฤศจิกายน 2560 พื่อนาคณะผู้บริหารและ
บุคลากรเดินทางไปทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาทหาร
และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของทหาร

26/4/2559 - ไม่มีที่
สิ้นสุด

2016-no expiry date

1. ด้านหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. ด้านสนับสนุนสถานที่และค่าใช้จ่าย

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารทางวิชาการอื่นๆ
3. การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
4. การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจัย และ
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

1. การจัดการเรียนการสอน

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

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

ทาง เอ็มเค เรสโตรองต์ จากัด ได้ส่ง
บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี
รายได้จาการเรียนการสอน

ประจาปีการศึกษา
2560

วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการได้ดาเนินงานจัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการวันที่ 4-5
พฤศจิกายน 2560 เพื่อนาคณะผู้บริหารและบุคลากร
เดินทางไปทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาตารวจภูธรภาค
8 และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของ
ตารวจภูธรภาค 8

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้นาคณาจารย์และ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
2561 ถึงจบภาคการศึกษา

ประจาปีการศึกษา
2560



กองทัพบกได้ส่งบุคลากรมาเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการคุณภาพและมีรายได้จาการเรียน
การสอน


กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 8 ได้ส่ง
บุคลากรมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและมี
รายได้จาการเรียนการสอน

ประจาปีการศึกษา
2560



รายชื่อนักศึกษา

ประจาปีการศึกษา
2561
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1.National University of Laos and Suan
Sunandha Rajabhat Universith





วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

18/02/2017-no expiry 1. Exchange of faculty, staff members and 1. Exchange of faculty, staff members and
date
students
students
2. Joint research activiteis
3. Participation in seminars and acadernic
meetings
4. Exchange of academic materials nad
others information

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นาคณาจารย์และ
นักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

เล่มรายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (แผน
เครือข่ายต่างประเทศ
ประจาปีการศึกษา
2562



3

แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ตัวชี้วัด

3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน
ส.ค.-61

เป้าหมาย : ≥ 50.00
ตาราง 1. สรุปผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน

เป้าหมาย

1) คณะครุศาสตร์

≥ 50.00

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

≥ 50.00

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

≥ 50.00

4) คณะวิทยาการจัดการ

≥ 50.00

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

≥ 50.00

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

≥ 50.00

7) บัณฑิตวิทยาลัย

≥ 50.00

8) วิทยาลัยนานาชาติ

≥ 50.00

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

≥ 50.00

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

≥ 50.00

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

≥ 50.00

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

≥ 50.00

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

≥ 50.00

14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

≥ 50.00

21) มหาวิทยาลัย

≥ 50.00

จานวน
ข้อตกลงความ
ร่วมมือทั้งหมด

จานวนข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างประเทศที่ดาเนินกิจกรรม
สาเร็จตามที่กาหนด

จานวนข้อตกลงความร่วมมือที่กาหนดกิจกรรม
การดาเนินงานทั้งหมด ของเครือข่ายต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนของตัวชี้วัด

2

2

2

100

5

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

หมายเหตุ ข้อตกลงความร่วมมือ คือ MOU หรือ MOA

FM-ME - 03

1

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน / รอบ

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

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

3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ *

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :

1

2

National University of Laos, Lao
People's Democratic Republic

Chihlee University of Technology

ความต่อเนื่องของการ
ดาเนินการร่วมกัน
5) มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

4) ผู้ประกอบการ

3)สมาคมวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่าย

2)ชุมชน

ชื่อเครือข่ายย่อยทั้งหมด (1)

1) ศิษย์เก่า

ลาดับ

ต่อเนื่อง
(มีการจัด
กิจกรรม
ร่วมกันทุกปี)

√

√

ข้อตกลง หน่วยงานเจ้าของ ระยะเวลาของการ รายละเอียดข้อตกลงการเป็น รายละเอียดข้อตกลงการเป็น
รายละเอียดของการ
ว/ด/ป ที่ดาเนินการ รายละเอียดของผลผลิต ระดับการมีส่วนร่วม (7)
ความ
เครือข่าย (2)
เป็นเครือข่ายร่วมกัน
เครือข่ายร่วมกัน /หรือ
เครือข่ายร่วมกัน ใน
ดาเนินงานตามรายละเอียด
ที่เป็นประโยชน์
(3)
รายละเอียดที่จะดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5) ข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัย
ไม่ต่อเนื่อง ร่วมมือใหม่
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ร่วมกัน (4)
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (6)

√

√

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

1. การแลกเปลี่ยนอาจารย์
การร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อ
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนสิ่งสนับสนุน/ทาง
2. การร่วมกิจกรรมวิจัย
วิชาการ
5 ปี (24 พฤศจิกายน 3.การร่วมสัมมนาและการ
2557 - 24
ประชุมวิชาการ
พฤศจิกายน 2562) 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูล/สิ่ง
สนับสนุนทางวิชาการและข้อมูล
อื่นๆ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา จานวน 18 คน
เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2561

เล่มรายงานโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
(แผนเครือข่ายต่างประเทศ

√

1. จัดโปรแกรมการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
2. แลกเปลี่ยนอาจารย์
นักศึกษา
พฤศจิกายน 2559 - เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา

อาจารย์ และนักศึกษา เดินทางไป
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Chihlee เป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษา
จานวน 8 คน และอาจารย์ จานวน 1
คน

ภาคเรียน 2/2560

รายชื่อนักศึกษา

√

หมายเหตุ
(1) หมายถึง ชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ทาความร่วมมือด้วย
(2) หมายถึง คณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(3) ระยะเวลาของการลงนามความร่วมมือ ที่ระบุใน MOU / MOA (ระบุจานวนปี และระยะเวลา เช่น จานวน 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
(4) รายละเอียดข้อตกลง/กิจกรรมที่ระบุใน MOU/MOA (สามารถดูได้จากวัตถุประสงค์ หรือ กรอบและแนวทางความร่วมมือ)
(5) รายละเอียดข้อตกลง/กิจกรรมที่ระบุในแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(6) รายละเอียดกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(7) ระดับการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น
ระดับ 1 หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสาร
ระดับ 2 คือ การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ระดับ 3 การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่นาไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เครือข่ายว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของเครือข่ายจะถูกนาไปพิจารณา เป็นทางเลือกในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
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1

ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
31-ส.ค.-61

เป้าหมาย : 5
ระดับ 2-5 การดาเนินงานตามแผน

ระดับ 1 มีแผนการแสวงหา

หน่วยงาน

เป้าหมาย

เครือข่ายและแผนขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากผู้บริหารระดับสูง

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
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5

การดาเนินการตามแผนฯ
รายการข้อมูล

แผนแสวงหาเครือข่าย

การบรรลุ

แผนขับเคลื่อน

ร้อยลเฉลี่ยของการ

เครือข่ายต่างประเทศ

ดาเนินการตามแผน

รายการข้อมูล

การดาเนินการตาม

การตามแผนฯ

แผนฯ แสวงหา
เครือข่าย

ขับเคลื่อนเครือข่าย
ต่างประเทศ

การบรรลุ
เป้าหมาย

5

บบรลุ

ร้อยลเฉลี่ยของการ
ดาเนินการตามแผน

1) จำนวนกิจกรรม/
โครงกำรที่ดำเนินกำร

4

2

100

1) จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่
ดำเนินกำรได้บรรลุทั้งหมด (ต้อง
บรรลุทุกตัวชี้วัดที่กิจกรรม/
โครงกำรนั้นๆกำหนด)

4

2

100

2) จำนวนกิจกรรม/
โครงกำร ในแผนฯ
ทั้งหมด

4

2

100

2) จำนวนกิจกรรม/
โครงกำร ในแผนฯ
ทั้งหมด

4

2

100

3) คิดเป็นร้อยละ

100

100

3) คิดเป็นร้อยละ

100

100

100.00

คะแนนตัวชี้วัด

100.00

1

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนแสวงหำควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
หน่วยงำน วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนแสวงหำฯ คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนของแต่
ละโครงกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
โครงกำร

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

1

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน (แผน
เครือข่ายต่างประเทศ)

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัย Chilee ประเทศไต้หวัน โดยได้
นาคณาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
ถึงจบภาคการศึกษา

จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

6

8

บรรุล

2

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว (แผนเครือข่ายต่างประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นา
คณาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันที่
15-17 กุมภาพันธ์ 2561

1.มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
2.มีนักศึกษามีความรู้ความเข้า
3.มีการนาความรู้ไปใช้ของ
ผู้เข้าร่วมงาน

4.25

5

บรรุล

1

โครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสัมพันธ์
(โครงการกองทัพบก) (แผนเครือข่ายใน
ประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้
ดาเนินการจัดโครงการคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ได้มี
นักศึกษแลศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน จานวน 330 คน

1. ระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรม
ต่างๆ

4.25

4.82

บรรุล

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน(แผน
เครือข่ายในประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพิ่ม
คุณภาพที่สนองตอบความต้องการของชุมชน
และสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
องค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้

1.ร้อยละของเครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิทยาลัย
2.จานวนฐานความรู/้ องค์
ความรู้

2

3

โครงการถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและ
ความสาเร็จในการทางานโดยผ่านโครงการฝน
หลวงของรัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิส่งเสริมที
คิวเอ็มในประเทศไทย(แผนเครือข่ายในประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและจัดการร่วมกับมูลนิธิ
ส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยจัดโครงการ
ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสาเร็จใน
การทางานโดยผ่านโครงการฝนหลวงของ
รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ได้มี
คณาจาร์เข้าร่วมงาน จานวน 8 คน

ระดับความพึงพอใจของ
เครือข่ายที่มีต่อการด าเนิน
กิจกรรมของวิทยาลัย

80

97

96.4

98.08

1 ฐาน

90

บรรุล

1
ฐาน
93.25

บรรุล

4

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
สหกิจศึกษา(แผนเครือข่ายในประเทศ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้
ระดับความพึงพอใจของ
ดาเนินการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ
เครือข่ายที่มีต่อการดาเนิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เมื่อ
กิจกรรมของวิทยาลัย
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนัน
ทานุสรณ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 355
คนและมีวิทยากรให้ความรู้ดังนี้ 1.ผศ.ปรเมษฐ์
แสงอ่อน ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเอง
จากการฝึกประสลการณ์ 2.อาจารย์สุวิตา
พฤกษอาภรณ์ ให้ความรู้ เรื่องบุคลิกภาพใน
การทางาน 3.นางสาวสุวิตา ทับทอง (ตัวแทน
ศิษย์เก่า) ให้ความรู้เรื่องประสบการณ์การฝึก
ฝึกสหกิจศึกษา 4.คุณกฤตภาส ณ พัทลุง ให้
ความรู้เรื่องการเขียนเรซูเม่ในการสมัครงาน

85

95.12

บรรุล

ตัวชีว้ ัด 3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
เป้าหมาย : 5
หน่วยงาน
9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

เป้าหมาย
5

ระดับ 1มีคณะทางานการพัฒนา/
ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย และ
มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย ที่ผ่านการ

ระดับ 2-5 การดาเนินงานตามแผน
การดาเนินการตามแผนฯ
รายการข้อมูล

การบรรลุ
ข้อมูล

รายการข้อมูล

ข้อมูล

1) จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่
ดำเนินกำร

5

1) จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำรได้
บรรลุทั้งหมด (ต้องบรรลุทุกตัวชี้วัดที่กิจกรรม/
โครงกำรนั้นๆกำหนด)

5

2) จำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน
แผนฯ ทั้งหมด

5

2) จำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน
แผนฯ ทั้งหมด

5

3) คิดเป็นร้อยละ

100.00

3) คิดเป็นร้อยละ

60.00

คะแนนตัวชีว้ ัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

5

บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด

4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30/5/2561

หน่วยงาน

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

FM-ME - 03

เป้าหมาย

กิจรรมทีบ่ รรลุ(1)

กิจกรรมตามแผนO

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด

100

11

13

84.62

1.0000

การบรรลุเป้าหมาย

1

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน: ..........................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิลัยราชภัฏสวนสุนันทา...........................
จานวนอาจารย์: ......54.........คน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/ปี

หน่วยนับ

1
2
3

การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ)
การฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท.
การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ในต่างประเทศ)

URL
URL
URL

12 URL
50 URL
6 URL

4

จานวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน

ครั้ง

5
6

เว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์
จานวน มคอ. ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์

URL
ไฟล์

ร้อยละ 80 ของจานวนนักศึกษา
ต่อเดือน
ร้อยละ 100 จานวนอาจารย์
อาจารย์ x 2

ไฟล์
ไฟล์

อาจารย์ x 2
ร้อยละ 80 จานวนอาจารย์

ไฟล์
ฉบับ

7
8

จานวนเอกสารการเรียนการสอนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์
บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน Proceedings/ Journal ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นามาเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์
9 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือข่าวสารบนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน โดยแนบไฟล์เนื้อหาที่เป็นไฟล์ .
pdf
10 วารสารวิชาการออนไลน์ประจาหน่วยงาน
11 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มี Proceedings Online บนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน
12 จานวนบทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google scholar
หรือฐานข้อมูลที่สูงกว่า
13 จานวนบทความวิจัยที่ตพี ิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ SJR, SCOPUS, ISI

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

N/A

1

12

ผลการดาเนินงาน
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0

N/A

N/A
1

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

รวม

0

13
0
4

2530

12489

0
0

1
52

55
690

0
0

0
0

52
0

805
98

58

48

36

43

255

0

N/A

N/A

1

0

2

0
2

1
12

0
0

0
0

0
0

2
14

2

0

0

0

0

7

1

1

0

1

6

496

1,527

1,695

2,055

2,543

N/A
N/A

48
96

6
216

0
151

0
175

0
0

N/A
N/A

102
29

258
20

144
44

249
5

120 ข่าว

6

13

11

40

1 ฉบับ

N/A

N/A

1

Proceedings 1 ฉบับ
เรื่อง
ร้อยละ 80 จานวนอาจารย์

N/A

1
N/A

0

N/A

N/A

5

ร้อยละของจานวนอาจารย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 10
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ร้อยละ 5
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 5

0

N/A
N/A

เรื่อง

0

มิ.ย.

0
1,637

ตัวชี้วัด 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัย
ทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
10/7/2561

หน่วยงาน

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวม
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เป้าหมาย

≥ 0.50

จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัล
ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

รวม

0

1

1

จานวนอาจารย์ทงั้ หมด (นับ
เฉพาะทีป่ ฏิบัติงานจริง)

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

55

1.81

5

บรรลุ

≥ 0.50

1

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ระดับรางวัล
ลาดับ

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ชาติ

1

Rivalry and Cooperation: Military
Rule on The Thai-Burmese Border

The IIER Excellent Paper Award

ระบุด้านของรางวัล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

INTERNTIONAL INSTITUTE OF
ENGINEERS AND RESEARCHERS

นานาชา
ติ

วิจัย

√

√

งาน
สร้างสร
รค์

ว-ด-ป ได้รับรางวัล

ชื่อ-สกุลผูไ้ ด้รับรางวัล

สาขาวิชา

สังกัดคณะ/วิทยาลัย

21-22 ธันวาคม 2560

อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์

รัฐศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ

ตัวชี้วัด 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
3/7/1961

จานวนวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัล
หน่วยงาน

6) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวม

FM-ME - 03

จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ หมด (นับ
เฉพาะทีป่ ฏิบัติงานจริง)

เป้าหมาย

≥ 0.50

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

รวม

ป.โท

ป.เอก

รวม

0

0

0

100

76

176

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

0.00

0

ไม่บรรลุ

≥ 0.50

1

ตัวชี้วัด

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
28-ก.ย.-61

ร้อยละการรับรู้

คะแนนตัวชี้วัด

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
≥ 80.00
96.4
5
หลักฐาน 1. ข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รายงานผลการสารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. แผนการปรับปรุงตามผลการสารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

FM-ME - 03

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

1

ตัวชี้วัด 4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
หน่วยงาน

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คะแนนตัวชี้วัด
การบรรลุ
เป้าหมาย

เป้าหมาย

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2

รวม

2

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

0

0

0

0

รวม

นักศึกษาสวนสุนันทา

นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ

รวม

0

8

0

8

8



รายละเอียดผลการดาเนินงานนักศึกษาต่างชาติ :
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

จากประเทศ

สาขาทีศ่ ึกษา

ระดับการศึกษา
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ชั้นปี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน:
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1
58123451120
2

3

4

58127335033

58127335001

58122901052

ชื่อ-สกุล

สาขาทีศ่ ึกษา

ชั้นปี

ประเทศทีไ่ ปแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยทีไ่ ปแลกเปลี่ยน

นายเอ็มชัย แสนกรุง

รัฐศาสตร์

3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

นางสาวพิชยา กิจชนะพานิชย์

การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

3

ไต้หวัน

Chihlee University of technology

8 ม.ค. 2561 - 30 เมษายน 2561

นางสาว เจนจิรา รัตนวรรณ

นายจักรพงษ์ คนซื่อ

58127322010

นางสาว ปริยาพร คาโทน

6

59127323071

7

59123451208

นางสาว ปติญญา ภูสมสาย
นางสาวประภาพร หมอนวดดี

5

8
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59123451114

นายธีระพงษ์ ดีตุ

ระยะเวลาของการแลกเปลี่ยน

การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ
การจัดการคุณภาพ
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

1

จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
หน่วยงาน

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คะแนนตัวชี้วัด
การบรรลุ
เป้าหมาย

เป้าหมาย

นักศึกษาจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลาดับ

FM-ME - 03

ชื่อ-สกุล

จากประเทศ

มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาของการ
แลกเปลี่ยน

คณะ/วิทยาลัย

2

ตัวชี้วัด 4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

หน่วยงาน
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวม

เป้าหมาย

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ต่างชาติ

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

1

1

5.0000



1

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1
Mr. John Sterling Forssen Smith

จากประเทศ

United States of America

สังกัดสาขาที่ศึกษา

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

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี

ป.โท


ป.เอก

ตัวชี้วัด 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
30-พ.ค.-61

หน่วยงาน
9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
รวม

เป้าหมาย

ชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน

หน่วยงานที่ให้การรับรอง

1

0

0

วันที่ได้รับการรับรอง

ระยะเวลาของการรับรอง

0

0

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุเป้าหมาย

0

ไม่บรรลุ

3
หลักฐาน 1. จำนวนห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับรองมำตรฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. ใบรับรอง (Certificate) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

FM-ME - 03

1

ตัวชี้วัด 4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
เป้าหมาย : 5
ระดับ 1 มีคณะทางานการปรับปรุง

หน่วยงาน

เป้าหมาย

เว็บไซต์ และมีแผนการปรับปรุง
เว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรม
เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่

9) วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

5

ระดับ 2-5 การดาเนินงานตามแผน
การดาเนินการตามแผนฯ
รายการข้อมูล

ข้อมูล

รายการข้อมูล

1) จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่
ดำเนินกำร

5

1) จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำรได้
บรรลุทั้งหมด (ต้องบรรลุทุกตัวชี้วัดที่กิจกรรม/
โครงกำรนั้นๆกำหนด)

2) จำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน
แผนฯ ทั้งหมด

5

2) จำนวนกิจกรรม/โครงกำร ใน
แผนฯ ทั้งหมด

3) คิดเป็นร้อยละ

FM-ME - 03

การบรรลุ

100.00

3) คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

5

บรรลุ

ข้อมูล

5

5
80.00

1

292

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะผู้จัดทำ
1.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
2.อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
3.อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ
4.อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย
5.อาจารย์ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
7. นางสาวนาทิพย์ กลีบบัวบาน
8. นางสาววาสนา อ้นป้อม

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสานักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

