รายงานผลการดําเนินโครงการ
โครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวม
กับเครือขาย(Chihlee University of Technology)

โดย
งานบริการการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจําปงบประมาณ 2563

คํานํา
รายงานโครงการร ว มจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการร ว มกั บ เครื อ ข า ย (Chihlee University)
และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนัน ทา ฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุเพื่อ
พัฒนาความรวมมือทางการศึกษารวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด สรางเสริมความสัมพันธอันดี และเตรียมความ
พรอมในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการทางวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ การศึกษาดูงาน การ
พัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร การศึกษาวิจัย กับ Chihlee University of Technology
ดังนั้น คณะผูดําเนินโครงการ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดรายงาน โครงการรวมจัดกิจกรรมทาง
วิชาการรวมกับ เครือขาย(Chihlee University of Technology) นั้ น จะสามารถพัฒ นาความรวมมือทาง
การศึกษาไดอยางดีและสามาราเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและสงเสริมคุณภาพของบัณฑิตได
ดียิ่งขึ้น

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย
3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ
5. ความสอดคลองกับประกันคุณภาพภายใน
6. ความสอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ
7. การบูรณาการโครงการ
8. หัวหนาหนวยงาน
9. ผูรับผิดชอบ / คณะผูดําเนินโครงการ / นักศึกษารวมโครงการ
10.หลักการและเหตุผล
11.วัตถุประสงคของโครงการ
12.ตัวชี้วัดความสําเร็จ
13.กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
14.ระยะเวลาดําเนินโครงการ
15.สถานที่ดําเนินโครงการ
16.แผนการดําเนินการ
17.งบประมาณ
18. ผลที่คาดวาจะไดรับ
19. การประเมินผลโครงการ
20. การติดตามผลโครงการ
21. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก บันทึกอนุมัติโครงการ
ภาคผนวก ข กิจกรรม
ภาคผนวก ค รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ภาคผนวก ง ประเมินโครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

รายงานผลการดําเนินโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ชื่อโครงการ : รวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology)
2. ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย
2.1 สอดคลองกับพันธกิจวิทยาลัย
ขอที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสนองตอความตองการทองถิ่นและสังคมที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรม
และดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ตัวชี้วัด
3.1 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายเชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น
ตัวชี้วัด 3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสําเสร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย
4. สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
4.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัย/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายเชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น
ตัวชี้วัด 3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสําเสร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย
5. สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบงชี้
ระดับวิทยาลัย
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาปริญญาตรี
ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
6. สอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ
อัตลักษณ : เปนนักปฏิบัติ
 เชี่ยวชาญการสื่อสาร

จิตสาธารณะ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย:
 เนนความเปนวัง

เปนองคกรแหงการเรียนรู
เอกลักษณของวิทยาลัย :  เปนองคกรดานนวัตกรรมที่มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ

7. การบูรณาการโครงการกับ :
8. ชื่อหัวหนาหนวยงาน
9. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
คณะผูดําเนินโครงการ
1. ผศ.ดร.บัณฑิต
2. อาจารยปรเมษฐ
3. ดร.วัลลภ
4. อาจารยศิริญญา
5. นางสาวนันทิกา

 การจัดการเรียนการสอน

 การปฏิบัติงาน/การพัฒนางาน

อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ

ผังนิรันดร
แสงออน
พิริยวรรธนะ
ศิริญานันท
อนุโต

10. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว การสงเสริมทักษะทางวิชาการ
เพิ่มเติมจากการเรียนรูนอกหองเรียนใหแกนักศึกษาโดยการใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไปฝกปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการที่ เกี่ ยวของทั้ งในประเทศและต างประเทศ เพื่อใหนั กศึกษาไดรับ การพัฒ นาทักษะทาง
วิช าการ ทั กษะการใช ชี วิต และเรีย นรูการทํางานรวมกับ ผูอื่น เพื่อทราบความถนัดของตนเองกอนที่จ ะไป
ประกอบอาชี พ เมื่ อสํ าเร็ จ การศึ กษา และเพื่อพั ฒ นานักศึกษาของคณะใหเป น บัณ ฑิ ตที่มีคุณ ลักษณะที่ พึ ง
ประสงคครบทั้ง 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ
ระหว างบุ ค คลและความรั บ ผิ ดชอบ และ 5) ทั กษะวิเคราะห เชิงตัว เลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งยังเปนการตอบสนองตอวิสัยทัศน (vision) ของวิทยาลัยที่ และสอดคลองกับ อัตลักษณ ของ
วิทยาลั ย นอกจากนี้การสงนั กศึกษาไปฝ กทักษะและประสบการณ ในสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน วิทยาลัยยังไดรับประโยชนจากสถานประกอบการโดยนําขอเสนอแนะของสถานประกอบการมา
พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเปน
การสรางเครือขายและสรางสัมพันธอันดีกับหนวยงานภายนอกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเปนแหลง
ฝกทักษะและประสบการณใหแกนักศึกษาในรุนตอไปและขยายเครือขายไปยังสถานประกอบการอื่น ๆ เพื่อให
มีแหลงฝกทักษะและประสบการณที่หลากหลายตรงกับความตองการของนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษา
ไดรับการฝกทักษะและประสบการณตามความถนัดเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญพรอมตอการประกอบอาชีพเมื่อ
สําเร็จการศึกษาหรือทราบแนวทางการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเห็นความสําคัญของการสงนักศึกษาไปฝกทักษะและประสบการณ
ในหนวยงานภายนอก จึงไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาของวิทยาลัย
ไดรับการฝกประสบการณสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการตรวจนิเทศการฝกงานโดยอาจารย
นิเทศ เพื่ อรับทราบขอเสนอแนะของสถานประกอบการตลอดจนสรางสัมพั นธอันดีระหวางคณะและสถาน
ประกอบการเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตที่
พึงประสงคและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต
ทั้ งนี้ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ ได เชื่ อ มความสั ม พั น ธ ก ารขยายเครื อ ข ายกั บ Chihlee
University of Technology ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน(ไตหวัน) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีอันดับที่ ๑๐๓

ของมหาวิทยาลัยของประเทศไตหวัน ซึ่งวิทยาลัยไดสงนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษา ทําใหนักศึกษาได
ประสบการณในตางประเทศ และมีอาจารยนิเทศเปนผูควบคุมดูแล ทําใหนักศึกษามีที่ปรึกษา สรางความมั่นใจ
ใหกับการใชชีวิตในตางประเทศ โดยวิทยาลัยมีกําหนดการระหวางวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ษา
11. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ มุงสูระดับสากล
2. เพื่อตอบยุทธศาสตรการจัดอันดับ QS University Rankings
3. เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม การสัมมนา
การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
4. เพื่อพัฒนาการเปนเอตทัคคะของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
12. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. Participated in setting activities of the network groups
2. Participated in organizing activities of the network groups
3. Participated in the University development
4. Benefited from participating network group’s activities
13. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
1) ผูบริหาร/อาจารย/นักวิชาการ
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษา
4) นักศึกษาชาวตางชาติ
ที่
1
2
3
4

ประเภทกลุมเปาหมาย
ผูบริหาร/อาจารย/นักวิชาการ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษา
นักศึกษาชาวตางชาติ

จํานวน.......1..........คน
จํานวน.................คน
จํานวน........3.........คน
จํานวน..............คน
จํานวนเปาหมาย
(ระบุหนวยนับ)
1
3
-

จํานวนเขารวม
(ระบุหนวยนับ)
1
3
-

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

16. แผนการดําเนินงาน
ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม
1 การประชุมเพื่อ
จัดทําโครงการ
2 เอกสารขออนุมัติ
โครงการ
3 ประชุมเตรียม
ความพรอมกอน
การดําเนิน
โครงการ
4 ดําเนินโครงการ
5 เบิก-จายโครงการ
6 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
17. งบประมาณรายจาย
ประเภทงบประมาณ
งบดําเนินการ : คาใชสอย
คาเดินทาง
คาเบี้ยเลี้ยง
รวมคาดําเนินการทั้งหมด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
x
x
x

x
x
x

รายละเอียด
-คาตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)
-คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๑ คน คนละ ๒,๑๐๐ คน
จํานวน ๔ วัน

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

งบประมาณ (บาท)
๒๑,๖๐๐ บาท
๘,๔๐๐
๓๐,๐๐๐

19. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
2. จํ านวนเครื อ ข า ยที่ มี ส ว นร ว มใน
การพั ฒ นา วิทยาลัย นวัต กรรมและ
การจัดการ
3.ค ะแ น น เฉ ลี่ ย ค ว าม พึ งพ อ ใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเครือขาย
4.จํานวนนักศึ กษาแลกเปลี่ ย นหรื อ
ฝกสหกิจศึกษา

การบรรลุ
บรรลุ ไมบรรลุ


เปาหมาย

ผลการประเมิน

รอยละ 100

100

1 เครือขาย

1



ระดับ 4.50

4.68



3 คน

3



หมายเหตุ

20. การติดตามผล (โดยใหระบุดังนี้)
บัณฑิตมีคุณภาพตามที่หนวยงานตองการ
21. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ไมมี
ไมมี

(อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ)
รองคณบดีฝายกิจการตางประเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคผนวก ก
บันทึกอนุมัติโครงการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วก ๑๖๘

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะหอนุมัติโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology)
เรียน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ตามที่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาไดดําเนินการจัดทําโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of
Technology) นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานและโครงการ จึงขอความอนุเคราะหอนุมัติโครงการรวมจัดกิจกรรม
ทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology) ระหวางวันที่ ๑๑ -๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ โดยขอเบิกจายจากงบประมาณสาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคปกติ) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายหทัยพันธน สุนทรพิพิธ)
อาจารย
28 ม.ค. 63 เวลา 16:18:09 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQBEA-DkARg-BEADA-AMwAy

เรียน
คณบดีเพื่อโปรดพิจาณา

(ดร.บารมีบุญ แสงจันทร)
หัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตร
28 ม.ค. 63 เวลา 16:27:46 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQAzA-EUAMw-A0ADQ-AQwAx

เรียน คณบดี

ตามที่อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ ไดเสนอ
ขออนุมัติโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee
University of Technology) ระหวางวันที่ ๑๑ -๑๔ กุมภาพันธฮ
๒๕๖๓ และขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนิน โครงการ จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้นักวิเคราะหฯ ไดตรวจสอบ ความสอดคลองของ
ประเด็นตางๆ พบวามีความครบถวน ซึ่งสามารถ เบิกงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ (๒๗) ซึ่ง วิทยาลัยไดจัดสรร
งบประมาณไวจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

/

(นางสาวจุไรรัตน อนุพันธ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
28 ม.ค. 63 เวลา 16:39:20 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQBFA-EQANw-BEADg-ARQA1

เรียน คณบดี
ตามที่อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ ไดเสนอขออนุมัติ
ิโครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee
University of Technology) ระหวางวันที่ ๑๑
-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
และขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนิน
โครงการ จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน)
หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ
30 ม.ค. 63 เวลา 10:34:23 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NAAxA-DIANQ-BFAEQ-AQQBF

(ผศ.ปรเมษฐ แสงออน)
รองคณบดีฝายบริหาร
30 ม.ค. 63 เวลา 16:39:57 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgBGA-DkAOQ-A5ADg-ANwBC

อนุมัติ

(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
31 ม.ค. 63 เวลา 09:56:29 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQBEA-DAANw-A5ADg-AQwBC

/

แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-----------------------------------------1. ชื่อโครงการ : โครงการรวมจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับเครือขาย(Chihlee University of Technology)
2. สถานภาพของโครงการ :

☒ โครงการใหม่
☐ โครงการตาม Agenda
☐ โครงการต่อเนือง
ระบุชือโครงการเดิม…………………………………………………

3. ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย์หทัยพันธน์ สุ นทรพิพิธ (หัวหน้าโครงการ)
คณะผูดำเนินโครงการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ทีปรึ กษาโครงการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
ทีปรึ กษาโครงการ
3. อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์
อยูว่ ฒั นะ
ทีปรึ กษาโครงการ
4. อาจารย์หทัยพันธน์
สุ นทรพิพิธ ทีปรึ กษาโครงการ
5. อาจารย์ ดร.บารมีบุญ
แสงจันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 สอดคลองกับพันธกิจวิทยาลัย
ข้อที 3. ให้บริ การวิชาการ และสร้างเครื อข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและ
นวัตกรรมองค์การ ทีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิน
ข้อที . สร้างมูลค่าเพิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ
4.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที . พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยืน
ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ตัวชีวัด 1.4.4
ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการจัดทําหลักสู ตร 2 ภาษา
ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ . พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยืน
ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ . พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยืน
/

ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ 3. สร้างความสัมพันธ์ เชือมโยงเครื อข่ายและท้องถิน
ตัวชี้วัด . . ร้อยละของเครื อข่ายทีมีผลผลิตทีเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัด . . จํานวนเครื อข่ายทีมีส่วนร่ วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (เครื อข่าย 5)
ตัวชี้วัด . . ร้อยละของเครื อข่ายความร่ วมมือในประเทศทีมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง (ร้อยละ
≥ 75.00)
ตัวชี้วัด . . ร้อยละของเครื อข่ายต่างประเทศทีมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับมหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥
65.00)
ตัวชี้วัด . . ระดับความสําเร็ จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่ วมมือกับเครื อข่าย (ระดับ
ความสําเร็ จ 5)
ตัวชี้วัด . . ระดับความสําเร็ จของการพัฒนา/ปรับปรุ งฐานข้อมูลเครื อข่าย (ระดับความสําเร็ จ 5)
ยุทธศาสตรที่ . ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด . . จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลียน (คน ≥ 2)
ตัวชี้วัด . . จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทีเป็ นชาวต่างชาติ (คน 2)
4.3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที . พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยืน
ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ตัวชีวัด 1.4.4
ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการจัดทําหลักสู ตร 2 ภาษา (ระดับความสําเร็ จ 5)
ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยืน
ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ . พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยืน
ตัวชี้วัด . . จํานวนรายวิชาภาษาไทยทีมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ 3. สร้างความสัมพันธ์ เชือมโยงเครื อข่ายและท้องถิน
ตัวชี้วัด . . ร้อยละของเครื อข่ายทีมีผลผลิตทีเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัด . . จํานวนเครื อข่ายทีมีส่วนร่ วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (เครื อข่าย 5)
ตัวชี้วัด . . ร้อยละของเครื อข่ายความร่ วมมือในประเทศทีมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง (ร้อยละ
≥ 75.00)

/

ตัวชี้วัด . . ร้อยละของเครื อข่ายต่างประเทศทีมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับมหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥
65.00)
ตัวชี้วัด . . ระดับความสําเร็ จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่ วมมือกับเครื อข่าย (ระดับ
ความสําเร็ จ 5)
ตัวชี้วัด . . ระดับความสําเร็ จของการพัฒนา/ปรับปรุ งฐานข้อมูลเครื อข่าย (ระดับความสําเร็ จ 5)
ยุทธศาสตรที่ . ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด . . จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลียน (คน ≥ 2)
ตัวชี้วัด . . จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทีเป็ นชาวต่างชาติ (คน 2)

4.4 สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบงชี้
ระดับวิทยาลัย
องค์ประกอบที . การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี . ผลการบริ หารจัดการหลักสู ตรโดยรวม
องค์ประกอบที 2. การวิจยั
ตัวบ่งชี . ระบบกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
องค์ประกอบที 5. การบริ หารจัดการ
ตัวบ่งชี . การบริ หารของคณะเพือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี . ระบบกํากับประกันคุณภาพหลักสู ตร
ระดับหลักสู ตร
องค์ประกอบที 1 การกํากับมาตรฐาน.
ตัวบ่งชี

. การบริ หารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทีกําหนด โดย สกอ.

องค์ประกอบที 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี

. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี

. การรับนักศึกษา
/

ตัวบ่งชี 3.2 การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี 3.3 ผลทีเกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี 4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี

. คุณภาพอาจารย์

ตัวบ่งชี

. ผลทีเกิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที 5 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี

. สาระของรายวิชาในหลักสู ตร

ตัวบ่งชี

. การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน

ตัวบ่งชี

. ผลการดําเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที 6. สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี 6.1 สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้

4.5 สอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ
อัตลักษณ์ : ☒ เป็ นนักปฏิบตั ิ

☒ เชียวชาญการสื อสาร

☐ จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : ☐ เน้นความเป็ นวัง ☒ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย : ☒ เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
และ
นวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนือง
4.6 การบูรณาการโครงการกับ : ☒ การจัดการเรี ยนการสอน ☒ การปฏิบตั ิงาน/การพัฒนางาน
☒ วิจยั และบริ การวิชาการ

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว การสงเสริมทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมจากการ
เรียนรูนอกหองเรียนใหแกนักศึกษาโดยการใหนักศึกษานำความรูที่ไดรับไปฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะการใชชีวิต และ
เรียนรูการทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อทราบความถนัดของตนเองกอนที่จะไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และเพื่อ
พัฒนานักศึกษาของคณะใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทั้ง 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2)
ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังเปนการตอบสนองตอวิสัยทัศน (vision) ของวิทยาลัยที และ

/

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย นอกจากนีการส่ งนักศึกษาไปฝึ กทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบ
การทังในภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยยังได้รับประโยชน์จากสถานประกอบการโดยนําข้อเสนอแนะของสถาน
ประกอบการมาพัฒนาการเรี ยนการสอนตลอดจนพัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
อีกทังยังเป็ นการสร้างเครื อข่ายและสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานภายนอกทังภายในและภายนอกประเทศ เพือ
เป็ นแหล่งฝึ กทักษะและประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษาในรุ่ นต่อไปและขยายเครื อข่ายไปยังสถานประกอบการอืน ๆ
เพือให้มีแหล่ง
ฝึ กทักษะและประสบการณ์ทีหลากหลายตรงกับความต้องการของนักศึกษาและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้รับการฝึ ก
ทักษะและประสบการณ์ตามความถนัดเพือให้มีความเชียวชาญพร้อมต่อการประกอบอาชีพเมือสําเร็ จการศึกษา
หรื อทราบแนวทางการศึกษาต่อในระดับทีสู งขึนได้
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเห็นความสำคัญของการสงนักศึกษาไปฝกทักษะและประสบการณในหนวยงาน
ภายนอก จึงไดจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาของวิทยาลัยไดรับการฝก
ประสบการณสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการตรวจนิเทศการฝกงานโดยอาจารยนิเทศ เพื่อรับทราบ
ขอเสนอแนะของสถานประกอบการตลอดจนสรางสัมพันธอันดีระหวางคณะและสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต
ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดเชื่อมความสัมพันธการขยายเครือขายกับ Chihlee University of
Technology ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) ซึงเป็ นมหาวิทยาลัยทีมีอนั ดับที ๑๐๓ ของมหาวิทยาลัย
ของประเทศไต้หวัน ซึงวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์สหกิจศึกษา ทําให้นกั ศึกษาได้ประสบการณ์ในต่าง
ประเทศ และมีอาจารย์นิเทศเป็ นผูค้ วบคุมดูแล ทําให้นกั ศึกษามีทีปรึ กษา สร้างความมันใจให้กบั การใช้ชีวติ ในต่าง
ประเทศ โดยวิทยาลัยมีกาํ หนดการระหว่างวันที ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ มุงสูระดับสากล
6.2 เพื่อตอบยุทธศาสตรการจัดอันดับ QS University Rankings
6.3เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม การสัมมนา
การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
6.4 เพือพัฒนาการเป็ นเอตทัคคะของหลักสู ตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7.1 เชิงปริ มาณ
1) รอยละของบุคลากรทีเ่ ขารวมโครงการ ไมนอ ยกวารอยละ 90 ของจำนวนกลุม เปาหมายทัง้ หมด
7.2 เชิงคุณภาพ
1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ (.ร้อยละ 90.)
/

2) ระดับความรูความเขาใจของบุคลากรจากการเขารวมโครงการ (ร้อยละ 90)
3) ระดับการนำความรูไปใชประโยชนของบุคลากรที่เขารวมโครงการ (ร้อยละ 90.)
8. กลุมเปาหมาย/ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
8.1 ผูบ้ ริ หาร/อาจารย์/นักวิชาการ

จํานวน........-.....คน

8.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

จํานวน....... .......คน

8.3 นักศึกษา

จํานวน......3........คน

8.4 บุคลากรภายนอก

จํานวน………...คน

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันทีเริ มต้น 24 มกราคม 2563 วันทีสิ นสุ ด 28 กุมภาพันธ์ 2563
10. สถานที่ดำเนินโครงการ
Chihlee University of Technology ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน)

11. แผนการดำเนินงาน

ที่

ขั้นตอน/
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การประชุม
เพื่อจัดทำ
โครงการ

x

2 เอกสารขอ
อนุมตั ิ
โครงการ

x

/

ที่

ขั้นตอน/
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ประชุม
เตรียม
ความ
พรอมกอน
การดำเนิน
โครงการ

x

4 ดำเนิน
โครงการ

x

5 เบิก-จาย
โครงการ

x

6 รายงานผล
การดำเนิน
โครงการ

x

12. งบประมาณ : ☒ งบรายได้

☐ งบแผ่นดิน

ประเภทงบประมาณ

รายละเอียด

งบประมาณ (บาท)

งบดำเนินการ : คาใชสอย
คาเดินทาง

-คาตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)

คาเบี้ยเลี้ยง

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

รวมคาดำเนินการทั้งหมด

๒๑,๖๐๐ บาท
๘,๔๐๐
๓๐,๐๐๐

(สามหมื่นบาทถวน)
หมายเหตุ : ถัวเฉลียทุกรายการ

. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
13.1 สามารถพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจยั และพัฒนา การฝึ กอบรม การสัมมนา การ
ประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอืน ๆ
13.2 สามารถเพิมศักยภาพและประสิ ทธิภาพของนักศึกษาและส่ งเสริ มคุณภาพให้เกิดประโยชน์ทงสอง
ั
องค์กร
/

13.3 สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ทงวิ
ั ชาการและภาคปฏิบตั ิได้
13.3 สามารถพัฒนาดานการเปนเอตทัคคะของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
14. การประเมินผลโครงการ

กลุมเปาหมาย
การประเมินแต่ละโครงการ

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
นิสิตนักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ

รอยละ 90

2) ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมงาน

รอยละ 90

3) การนําความรู ้ไปใช้ของผูเ้ ข้าร่ วมงาน

รอยละ 90

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม

15. การติดตามผล (โดยใหระบุดังนี้)
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการในประเด็นต่อไปนี
15.1 ประเมินผลนักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ
15.2 ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
15.3 ติดตามผลการนําความรู ้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย

16. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
1) ความคลาดเคลื่อนของกำหนดการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1) เตรียมความพรอม และประสานงานกับผูเกี่ยวของให
มีประสิทธิภาพ

/

( ..................................................... )

ความเห็นที
อนุมตั ิ

(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2020/01/31 เวลา 09:56:13, Non-PKI Server Sign , Signature
Code : NgBFA-EYANQ-BBAEI-AMgAw

/

ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรม

ภาคผนวก ค
รายชื่อ

ภาคผนวก ง
ประเมินโครงการ

ผลการประเมิน
โครงการความรวมมือระหวาง Chihlee University และ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผลการประเมิน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขาโครงการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูกรอกแบบสอบถาม
เพศ 1.1

Male
Female

จํานวน 0 คน
จํานวน 4คน

คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 100

สวนที่ 2 ความพึงพอใจ
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

S.D.

รอยละ

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

4.53

0.41

90.60

ผลการ
ประเมิน
มากที่สุด

4.65

0.39

93.00

มากที่สุด

4.73
4.80

0.45
0.47

94.60
96.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.68

0.43

93.55

มากที่สุด

สรุปไดวา
ผูเขาโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ที่ 4.68 รอยละ 93.55
สวนที่ 3ขอเสนอแนะ
ไมมี

