รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

รายงาน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

คํานํา

รายงานสรุ ปผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายใน ประจํ าปการศึ กษา 2561 ของวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ ฉบับนี้ เปนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. รวมทั้งสิ้น 5
องคประกอบ 13 ตัว บงชี้ โดยคณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานอางอิง สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย
บุคลากร ศิษยเกา นักศึกษาและผูใชบัณฑิต รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง จึงไดสรุปเปนรายงานฉบับนี้
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอขอบคุณทุกทานที่เปนสวนหนึ่งในการสราง
ผลงานที่ มีคุ ณภาพของวิ ทยาลั ย นวั ตกรรมการจัดการ หวังเป น อย างยิ่ง วาขอ เสนอแนะ ขอแนะนํา และ
ขอคิดเห็น จะเปนประโยชนตอวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สูการพัฒนาตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารยและบุคลากร
ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทผี่ านมา
1.2 วิธีการประเมิน
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี้
- ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
- ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม
ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิทยาลัย สํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2559
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

หนา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ชั้น 4
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2552 เมื่ อวั น จั น ทร ที่ 21 กรกฎาคม 2552
บริหารงานภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการ
บริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เปน
หนวยงานในกํากับมีสถานะเทียบเทาคณะ
ตอมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติใหวิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเปนสวนงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า หน า ที่ จั ด การเรี ย นการสอน ผลิ ต บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต รวมถึ งระดั บ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ดานนวัตกรรมการจัดการ สรางและพัฒนาผลงานวิจัย ใหบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี สรางความรวมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บงชี้
6
3
1
1
2
13

คะแนนประเมินเฉลี่ย
คะแนน
I
P
O
เฉลี่ย
3.43 3.00 2.96 3.21
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.50
3.82 4.29 3.98 4.10

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

3. จุดเดน/แนวทางเสริม (3-5 ขอ)
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแกไข (3-5 ขอ)
1. คณะควรทบทวนกระบวนการจัดทําแผนทุกแผน อาทิ แผนยุทธศาสตรของคณะ แผนกลยุทธทางการเงิน
แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหสามารถวัดความสําเร็จของแผนได
2. คณะควรทบทวนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อให
เกิดประโยชนตอการบริหารคณะ
5. ขอเสนอแนะ (ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว)

วิธีการประเมิน

1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดย
กําหนดวันประเมิน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-09.00 น. เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑ
ประเมินของแตละตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการ
ตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ
1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัยประชุม
รว มกับ คณะกรรมการบริ ห ารคณะและคณาจารยป ระจํา เพื่อแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน แจง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ
(2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ
ประธานบริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ เปด
โอกาสใหคณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผูป ระเมิน ไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร เสนอไปยั ง วิ ทยาลั ย นวั ตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เพื่อดําเนินการตอไป

2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง
2.2) ขอมูลสว นที่เปน ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ

ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ที่ประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล
ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

บทที่ 1 บทนํา
สวนที่ 1 สวนนํา
1. ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ

1.1 ชื่อหนวยงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.2 ที่ตั้ง
สํานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชัน้ 4 อาคาร 100ป สมเด็จพระศรีนครินทรเลขที่ 1
หมู 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
1.3 ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ชั้น 4
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2552 เมื่ อวั น จั น ทร ที่ 21 กรกฎาคม 2552
บริหารงานภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการ
บริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เปน
หนวยงานในกํากับมีสถานะเทียบเทาคณะ
ตอมาเมื่อคราวประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ง ที่ 6/2559 เมื่อวั น ที่ 2 มิ ถุน ายน 2559 มี ม ติ ใ หวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเปนสวนงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า หน า ที่ จั ด การเรี ย นการสอน ผลิ ต บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต รวมถึ งระดั บ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ดานนวัตกรรมการจัดการ สรางและพัฒนาผลงานวิจัย ใหบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี สรางความรวมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

2. ปรัชญา อัตลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาประสงค

ปรัชญา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเปนสถาบันที่มุงสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาดานการบริหารและการบริการ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ
บัณฑิตจิตบริการเพื่อสรางสรรคดานการศึกษาอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนดานการบริหารและการบริการลําดับที่ 1 ใน 5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พันธกิจ
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชทฤษฎีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning)
ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและความเปนสากล อีกทั้งยังสรางพันธมิตรและเครือขายความรวมมือดาน
การศึกษาระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
3. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ (University Engagement) เพื่อตอบสนองความ
ตองการระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
4. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเปนองคกรแหงความสุข
เปาประสงค
1. จัดการเรียนการสอนโดยใชทฤษฎีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุงผลิต
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตรทางดานการบริหารและการ
บริการ เพื่อออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปละไมนอยกวา 200 คน
2. ส งเสริ ม จั ดหา และพั ฒนาการศึกษา ค นคว า และวิจั ยทางด านทางด านการบริ หารและการบริ การที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปละไมนอย
กวา 10 เรื่อง
3. ใหบริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ (University Engagement) แกหนวยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปละไมนอยกวา 300 คน และมีรายไดจากการบริการวิชาการแบบ
มีรายไดไมนอยกวาปละ 1,000,000 บาท
4. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในทองถิ่น รวมทั้งสงเสริม
และเผยแพรองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปละไมนอยกวา 2
กิจกรรม
5. พัฒนาและสรางเสริมสุขภาวะในองคกร ปละไมนอยกวา 1 กิจกรรม

3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
3.1 โครงสรางองคกร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

3.2 โครงสรางการบริหาร

4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล
2. อาจารย ดร.อมรรักษ สวนชูผล
3. อาจารยปรัชญพัชร วันอุทา
4. อาจารยรวีพรรณ กาญจนวัฒน

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน

4 . ร า ย ชื่ อ
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกรจัดการ
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการการบริ การและการโรงแรม (หลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสอง
ภาษา)

ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสอง
ภาษา)
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

3.หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอม
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา

วิทยาศาตรมหา
บัณฑิต

ป พ.ศ. วันที่อนุมัติ
วันที่อนุมัติจาก
ที่ตอง
จากสภา
สกอ.
ปรับปรุง มหาวิทยาลัย
2565 3 พฤษภาคม
2561

ศิลปศาสตรบัณฑิต

2562

5 กุมภาพันธ
2558

25 มิถุนายน
2558

บริหารธุรกิจบัณฑิต

2563

7 เมษายน
2559

7กรกฎาคม
2559

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

2559

6 กันยายน
2555

15 พฤษภาคม
2557

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

2559

6 ธันวาคม
2555

5 มีนาคม 2556

2564

3 สิงหาคม
2560

2 กุมภาพันธ
2561

รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต

2559

6 กันยายน
2555

15 พฤษภาคม
2557

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2564

2 กุมภาพันธ
2560

15 สิงหาคม
2560

2564

5 มกราคม
2560

31 พฤษภาคม
2560

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต

(ปด
หลักสูตร)

6. จํานวนนักศึกษา

ตาราง 1 จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
คณะ
ภาค ภาค ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
20
1
รวม
20
1
ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561 หนา 34
ตาราง 2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2561
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
คณะ
ภาค ภาค ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
101
13 127
รวม
101
13 127
ที่มา : สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561 หนา 37

ปริญญาเอก
รวม
ภาค ภาค ทั้งหมด
ปกติ พิเศษ
21
21
ปริญญาเอก
รวม
ภาค ภาค ทั้งหมด
ปกติ พิเศษ
14
91
346
14
91
357

ตาราง 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2560
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะ
ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
10
รวม
10

รวม
ทั้งหมด
10
10

7. จํานวนอาจารยและบุคลากร

ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน จําแนกเปนสายวิชาการจํานวน 32 คน สายสนับสนุน จํานวน 5 คน ซึ่งจํานวนอาจารย
ทั้งหมด จําแนกตามคุณวุฒิ นับปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 30 คน โดยอาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
15 คน ระดับปริญญาโท 15 คน และมีตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 1 คน อาจารย 29 คน
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

วุฒิการศึกษา
จํานวน ต่ํากวา ป.ตรี ป.โท
ป.ตรี

5
5

ตําแหนงทางวิชาการ
ป.เอก อาจารย ผศ.
รศ.
ศ.

15

1
14

29

1

15

15

29

1

8. ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 งบประมาณ

จํานวนเงิน (หนวย : บาท)
a.งบประมาณ
5,198,100
b. งบประมาณแผนดิน
2,974,300
c. งบประมาณรายได
8,172,400
d. รวม
8.2 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร

9.เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน

9.1 เอกลักษณ เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
9.3

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6.1 ควรกํ า หนดคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต เพิ่ มเติ ม
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และวางแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามที่กําหนดเพื่อใหเปนจุดเดน
ของวิทยาลัย และควรใหความรูและฝกทักษะการ
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ควรแยกจากการจัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา

•

1.6.2 ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรั ชญา วิ สั ยทั ศน ให
สะทอนอัตลักษณของวิทยาลัย

•

คณะไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีประกอบดวย
1. มีความเปนผูมีจิตบริการ
2. มีความคิดสรางสรรค
3. มีทักษะการเปนผูประกอบการ
• คณะรวมกับทุกหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริม
จุดเดน และ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตเพิ่มจากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร
• คณะร ว มกั บ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ในการให
ความรู แ ละฝ ก ทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพกั บ
นักศึกษา
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การได มี ก าร
ปรับเปลี่ยนปรัชญา วิสัยทัศน ใหสะทอนถึงอัต
ลักษณของวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนสัมพันธกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากที่

มหาวิทยาลัยไดมีการ Retrofire เพื่อปรับตัวตอ
รูปแบบการบริหารงานและยุทธศาสตรชาติที่มี
การเปลี่ยนแปลง
• ปรัชญา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเปนสถาบันที่มุง
สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาดานการบริหาร
และการบริการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
• วิสัยทัศน
เปน หนว ยงานระดับ คณะในจัด การเรีย นการ
สอนดานการบริหารและการบริการลําดับที่ 1
ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.1.1 ควรเขียนการรายงานผลการดําเนินงาน
แยกประเด็นใหชัดเจน
2.1.2 แสดงใหเห็นถึงระบบและกลไก ใหเห็น
ชัดเจนวามีอยางไร มีการดําเนินตามระบบและ
กลไกอยางไร
2.1.3 ควรจะมีระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการ
กลั่นกรอง รองรับ
2.1.4 ควรเขียนระบบและกลไก ใหมีความ
เชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัยอยางไร

2.1.1 วิท ยาลัย มีก ารจัด กิจ กรรม/โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติก าร การเตรี ย มความพรอ มการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการทบทวน กํากับ ติดตาม
การเขียนรายงานการประเมินตนเองใหเปนระบบ
ปรับ การรายงานผลการดํา เนิน งาน แยกรายประเด็ น
แสดงให เห็ น ถึ งระบบและกลไกที่มี ความเชื่ อมโยงกั บ
ระบบของมหาวิทยาลัย แยกการรายงานเปนรายบุคคล
ด า นการจั ด สรรเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน
สรางสรรค

ตั ว บ ง ชี้ 2.2 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน
สรางสรรค
2.2.1 ควรเขียนรายงานใหมีระบบและกลไกที่
ชั ด เจน แยกเป น รายบุ ค คล ด า นการจั ด สรร
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.2.2 ควรเขียนระบุวาการจัดสรรงบประมาณที่
ชั ด เจน ว าเป น อาจารย ภ ายในวิ ท ยาลั ย เทา นั้ น
และงบประมาณที่ไดรับควรแบงใหชัดเจนวาเปน
ของปงบประมาณใด
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
-

องค ป ระกอบที่ 4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ

-

วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1.1 ควรดําเนินการตามแผน ระบบ กลไก
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนมาตรฐานตามระบบที่
วางไว และใหเปนแนวปฏิบัติที่ดีตอไป

•

มีการดําเนินการตามแผน ระบบ กลไก อยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเปนมาตรฐานตามระบบที่วางไว

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
5.1.1 ควรนํ า ผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร เข า
พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ในระดั บ วิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิ จ ารณาแนวทางการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาไปใน
ทิศทางที่ ดีขึ้น และ ควรเขีย นรายงานผลการ
ดํ า เนิ น ให ชั ด เจน ตรงตามเกณฑ ม าตรฐานที่
กําหนด
5..1.2 ควรทบทวนการระบุความเสี่ยง แผนความ
เสี่ยงใหชัดเจน ควรระบุตัวชี้วัดใหชัดเจน ใหตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน
5.1.3 ทบทวนประเด็นการจัดการความรู และ
แผนการจัดการความรู

วิ ท ยาลั ย ได นํ า ผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร เข า
พิจ ารณาในที่ป ระชุมในระดับ วิทยาลัย มีการ
กํ า หนดกิ จ กรรมในการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร อ มในการประกั น คุ ณ ภาพประจํ า ป
การศึ ก ษา 2561 ภายใต โ ครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการประจําป การเตรียมความพรอมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
• วิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรมในการทบทวนการ
ระบุค วามเสี่ย ง แผนความเสี่ ย งใหชั ดเจนขึ้ น
ภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ 2562
• วิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรม/โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ย นเรียนรูดานวิจัย ใจ
และวิช าการ เพื่อทบทวนประเด็นการจัดการ
ความรูและจัดทําแผนการจัดการความรู
•

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้

1.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คาเปาหมาย
วิทยาลัยนวัตกรรมมีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา : คาเฉลี่ย 3.51
25 61 ทั้ ง หมด จํ า นวน 9 หลั ก สู ต ร และได ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
การศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รตามเกณฑ คาเฉลี่ย 2.96
คาเฉลี่ย2.96
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตร
สรุปได ดังนี้
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี

คะแนนการ
ประเมิน

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ)
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการบริการและการโรงแรม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบริการผูส ูงอายุ
(หลักสูตรสองภาษา)

3.44

4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม
7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
8)หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9 ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดลอมศึกษา

2.96

ระดับบัณฑิตศึกษา

คะแนนเฉลีย่ รวม

2.94
2.70

2.77
2.58
2.99
3.04
3.23
26.65

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 2.96 คะแนน
: 2.96 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คาเปาหมาย
ขอคนพบ
: รอยละ 30
วิ ทยาลั ย นวั ตกรรมการจั ดการ มี อาจารย ป ระจํ า ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
ทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 30 คน มีอาจารยประจําที่ รอยละ 53.33
รอยละ 53.33
มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน...16...คน
วิธีการคํานวณ :
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตนเอง
กรรมการ
16
X
: 5.00 คะแนน
= รอยละ.53.33 : 5.00 คะแนน
100
30
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
53.33
X 5 = ..5.....คะแนน
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ตาง
40
จากที่ระบุใน SAR)
ขอมูลพื้นฐาน

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษา
ตอ)

30

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

16

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 53.33

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คาเปาหมาย
ขอคนพบ
: รอยละ 42.15
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ ผลการประเมิน
ลาศึกษาตอ) จํานวน .30 คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง : รอยละ 3.33
ทางวิชาการจํานวน.....1......คน

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

วิธีการคํานวณ :
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1
X
= รอยละ 3.33
100
30
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน
3.33
X 5 = .0.28...คะแนน
60
ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
30
และลาศึกษาตอ
อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 29
อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผศ.
อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรศ.
อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง ศ.

1

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: รอยละ 3.33

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 0.28 คะแนน
: 0.28 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้

1.4

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา ขอคนพบ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป
(FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา

กลุม
วิทย
64.47
กลุม
สังคม
263.46

2.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

30

3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2)

กลุม
วิทย

10.75

กลุม
สังคม

10.98

กลุม
วิทย

4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน 20
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน
กลุม
สังคม
25

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: รอยละ 10
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
กลุมวิทย
กลุมวิทย
64.47
64.47
กลุมสังคม
กลุมสังคม
263.46
263.46
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอคนพบ ดําเนินการได.....4...ขอ ดังนี้
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช

ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: .....6...ขอ

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… คะแนนการประเมิน
……………………………………………………………………………………………… ตนเอง
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม : ..5.00.คะแนน

พิเศษนอกหลักสูตร แหลงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ

จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 5. มี นํ า ผลการประเมิ น จากข อ 4 มาปรั บ ปรุ ง

พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ
ประเมิ น สู ง ขึ้ น หรื อ เป น ไปตามความคาดหวั ง ของ
นักศึกษา

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบ

อาชีพแกศิษยเกา

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: .....4.....ขอ

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: ..3.00.คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้

1.6

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอคนพบ ดําเนินการได...4.....ขอดังนี้
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ 5
ประการ ใหครบถวน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: ..6...ขอ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ...4...ขอ

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: ..5.00...คะแนน
: 3.00 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR)

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้

2.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ระบบและกลไกการบริ หารและพั ฒนางานวิ จั ยหรื อ คาเปาหมาย
งานสรางสรรค
: 6 ขอ
ขอคนพบ ดําเนินการได....6...ขอดังนี้
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่ : ....6...ขอ
: ...6..ขอ
สามารถนํ าไปใช ประโยชน ในการบริ ห ารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
………………………………………………………………………………… ตนเอง
กรรมการ
………………………………………………………………………………… : 5.00.คะแนน
: ...5.00....คะแนน
…………………………………………………………………………………
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค  ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
ในประเด็นตอไปนี้
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ ตางจากที่ระบุใน SAR)
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- ห องสมุ ดหรื อแหล งค นคว าข อมู ลสนับ สนุน การวิจัย
หรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร า งสรรค เช น ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการ
- กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ(visiting professor)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจตลอดจนยกย อ งอาจารย แ ละ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6. ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
คาเปาหมาย
ขอคนพบ วิทยาลัยไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
: คาเฉลี่ย 5.00
สรางสรรคจากภายใน จํานวน 2,101,467 บาท ภายนอก
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
จํานวน - บาท รวมทั้งหมด จํานวน 2,101,467 บาท มี
: คาเฉลี่ย 5.00
: คาเฉลี่ย 5.00
อาจารยประจําทั้งหมด (ไมนบั รวมผูศึกษาตอ) จํานวน 30 คน คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
สังคมฯ 27,056 บาท/คน
ตนเอง
กรรมการ
วิทยฯ 242,017บาท/คน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
ขอมูลพื้นฐาน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวน
 บรรลุ
 บรรลุ
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
สรางสรรคจากภายในสถาบัน
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1,452,103
ตางจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 649,364
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบตั งิ านจริง (ไมนับ
รวมผูล าศึกษาตอ)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.จํานวนอาจารยประจําทีล่ าศึกษาตอ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คาเปาหมาย
ขอคนพบ วิทยาลัย มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา : คาเฉลี่ย 5.00
จํานวน 20 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
จํานวน 7 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เรื่อง คา
: คาเฉลี่ย .........
: คาเฉลี่ย .........
น้ําหนัก 0.60 จํานวน 4 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 6 คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 2 เรื่อง ผลรวมคาถวง ตนเอง
กรรมการ
น้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
10.2
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
ขอมูลพื้นฐาน
 บรรลุ
 บรรลุ
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ตางจากที่ระบุใน SAR)
30
ศึกษาตอ)

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

24

2.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
- กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.4)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตั ร (0.4)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.6)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทัว่ ไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1(0.8)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

3
-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลงานไดรับการจดสิทธิบตั ร
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ ดรบั การประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวา จางใหดาํ เนินการ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตนว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคทมี่ ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

สรุป
คาน้ําหนัก
(1)

จํานวน (ชิ้น)
(2)

ผลรวมถวงน้ําหนัก
(1) x (2)

ผลงานทางวิชาการ (กลุมวิทย)
0.20
1
0.2
0.40
0.60
0.80
3
2.4
1.00
2
2
รวม
4.6
ผลงานทางวิชาการ (กลุมสังคม)
1.2
0.20
6
0.4
0.40
1
2.4
0.60
4
0.80
2
1.6
1.00
รวม
5.6

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้

3.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
การบริการวิชาการแกสังคม
คาเปาหมาย
ขอคนพบ ดําเนินการได ..6. ขอ ดังนี้
: 6 ขอ
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้ : ...6.....ขอ
: ...6...ขอ
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
อนุมัติ
ตนเอง
กรรมการ
………………………………………………………………………………… : 5.00 คะแนน
: .5.00 คะแนน
…………………………………………………………………………………
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 2.โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
 บรรลุ
 บรรลุ
จั ด ทํ า แผนการใช ป ระโยชน จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
………………………………………………………………………………… หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
………………………………………………………………………………… ตางจากที่ระบุใน SAR)
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

 3. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง
นอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4.ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว บ ง ชี้ ข องแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5.นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้

4.1

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอคนพบ ดําเนินการได..6...ขอ ดังนี้
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให ส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: .....6..ขอ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ..6....ขอ

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR)

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้

5.1

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิม่ เติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม คาเปาหมาย
: 7 ขอ
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอคนพบ ดําเนินการได....6....ขอ ดังนี้
: ....6....ขอ
: ..6......ขอ
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบัน ตนเอง
กรรมการ
และเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง : 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและ
 บรรลุ
 บรรลุ
เสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ไมบรรลุ
…………………………………………………………………………………  ไมบรรลุ
………………………………………………………………………………… หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR)
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด ว ยต น ทุ น ต อ หน ว ยในแต ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส ว น
คา ใช จา ยเพื่ อพั ฒ นานั กศึ กษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ
คุ ม ค า ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผล
จากการวิเ คราะห และระบุ ป จจั ย เสี่ ย งที่เกิดจากปจ จัย
ภายนอก หรือปจจัย ที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิม่ เติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

 5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สาย
สนับสนุน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 7. ดํ าเนิ นงานด านการประกั นคุ ณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติ ที่ ประกอบด วย การควบคุ มคุณภาพ การ
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

5.2

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ขอคนพบ ดําเนินการได....6.ขอ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติ ด ตามให กรรมการประจํ า คณะเพื่ อ พิจ ารณาทุ กภาค
การศึกษา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 6.มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รผ า น
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
…………………………………………………………………………………

คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: ...6.....ขอ

ผลการประเมิน
: ...6....ขอ

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5.00 คะแนน
: .5.00 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR)

บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
เปา
หมาย

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร คาเฉลี่ย 26.65
จัดการหลักสูตรโดยรวม
3.51
9
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจํา รอยละ
16
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
30
30
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจํา รอยละ
1
คณะที่ดํารงตําแหนงทาง
42.15
30
วิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษา รอยละ 10.75-20
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
10
20
อาจารยประจํา
10.98-25
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการ
6 ขอ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา 6 ขอ
ระดับปริญญาตรี

25

2.96 คะแนน

ไมบรรลุ

2.96 คะแนน

X100

= 53.33 %

บรรลุ

5.00 คะแนน

X100

=

ไมบรรลุ

0.28 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

X100
X100

3.33 %

= กลุมวิทย
46.28 %
= กลุมสังคม
56.09 %

4 ขอ (1-4)
4 ขอ (1-4)

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย

6 ขอ (1-6)

6 ขอ

ผลการประเมิน
(คะแนน)

=

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค

การบรรลุ
เปาหมาย

3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.21 คะแนน
5.00 คะแนน

คาเฉลี่ย
5.00

คาเฉลี่ย 5.00

5.00 คะแนน

คาเฉลี่ย
5.00

คาเฉลี่ย 5.00

5.00 คะแนน

สังคมฯ 27,056 บาท/คน
วิทยฯ 242,017บาท/คน
สังคมฯ รอยละ 76.67
วิทยฯ รอยละ 23.33

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ขอ
วิชาการแกสังคม

6 ขอ (1-6)

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

เปา
หมาย

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก 6 ขอ
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

6 ขอ (1-6)

4.00 คะแนน
6 ขอ (1-6)

2.2 ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

6 ขอ (1,2,4,5,6,7)

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

องคประกอบ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของ 7 ขอ
คณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและอัตลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการ 6 ขอ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ตัว
บงชี้
6
3
1
1
2
13

คะแนนประเมินเฉลี่ย
คะแนน
I
P
O
เฉลี่ย
3.43 3.00 2.96 3.21
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.50
3.82 4.29 3.98 4.10

เฉลี่ยรวม
4.50 คะแนน

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนที่นอย
- สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามใหอาจารยดําเนินการ
(รอยละ 3.33)
ตามแผนพัฒนารายบุคคลในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
- อาจารยไดรับทุนวิจัยเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผาน
มา
จุดที่ควรพัฒนา
- อาจารยสายสังคมศาสตรยังไมไดรับทุนวิจัยจาก
ภายนอก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สงเสริมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยใชทีมวิจัย
รวมจากอาจารยทั้งสองศาสตร
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรสงเสริมใหมีระบบพี่เลี้ยงในการเสนอขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก โดยใชศักยภาพของอาจารยสายวิทยาศาสตรใน
การใหคําแนะนํา

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
- การทําโครงการบริการวิชาการที่ตอเนื่องและมี
การสั่งสมองคความรู และมีการถายทอดสูอาจารย
และนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สงเสริม และกํากับติดตามใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะพหุวัฒนธรรม
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตางคณะเขามามีสวนรวมในการ
รวมกิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
- การวิเคราะหขอมูลทางการเงินของหลักสูตรยังไม
ครอบคลุมใหครบทุกประเด็น

- การวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงยังไมครอบคลุม

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรวิเคราะหขอมูลทางการเงินของหลักสูตร เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร และโอกาส
ในการแขงขัน โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรของสถาบัน
อื่น
- วิเคราะหประเด็นความเสี่ยงใหครอบคลุม ทั้งปจจัย
ภายในและภายนอก และในการระบุความเสี่ยงควรระบุ
ความเสี่ยงที่มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินการของคณะ

ภาคผนวก

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจําปการศึกษา
2561
- กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประจําปการศึกษา 2561
- ภาพประกอบ
-บทสัมภาษณ นักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ภาพประกอบ

บทสัมภาษณ นักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1 บอกเหตุผลและความภาคภูมิใจของการไดมาเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ตอบ
1) เหตุผลที่เลือกเรียน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เพราะ เปนสาขาที่เปดใหมและคิดวามีความจําเปนและเปนที่ตองการทางการตลาด เนื่องจากประเทศไทย
กําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยางเต็มรูปแบบ
2) มีสาขาวิชาที่ชื่นชอบ และมหาวิทยาลัยอยูใกลที่พักและเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากเคย
ศึกษาระดั บมัธ ยมศึกษาที่สาธิต วไลยอลงกรณ และที่เลือกเรีย นสาขาวิชาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม เพราะคิดวาเมื่อเรียนจบแลวสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชในการจัดการธุรกิจที่
บานได
3) มีความสนใจในงานบริการโรงแรม จึงตัดสินใจสมัครเขามาในโครงการเด็กทุนของคณะและมีรุนพี่
แนะนํามาวาที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีฝกงานทุกป มีอาจารยสอนดี ใกลบาน และประหยัดคาใชจาย
อื่นๆดวย
4) ความภาคภูมิใจของการไดมาเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คือ อาจารยดูแลดีมากๆในทุกๆ
เรื่อง เรียกไดวาดูแลตัวตอตัวไดเลย
5) มีการพานักศึกษาไปดูงานที่ตางประเทศ ทําใหไดมีโอกาสไดรับประสบการณใหมๆ
6.) มีสภาพแวดลอมและสังคมที่ดี
2. สิ่งที่ควรพัฒนาและอยากใหปรับปรุง
1) อยากใหอาจารยประจําสาขาชวยกันทําการตลาดหรือประชาสัมพันธถึงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบริการผูสูงอายุใหกับนองๆนักเรียน เพื่อใหนองๆเขาใจถึงหลักสูตร จริงๆ จะไดมีนองรุนตอไปเขามาศึกษา
เนื่องจากตัวของดิฉันไดเขาใจและเห็นโอกาสที่กวางขึ้นหลังจากไดเขามาศึกษาในหลักสูตรนี้
2) อยากใหปรับปรุงอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร เพราะมีปญหาบอยมาก
ระบบอินเตอรเน็ตชามากอยากใหปรับปรุงใหมีความเสถียรมากกวาเดิม
3) อยากใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงเรื่องการกระจายขาวสารใหทั่วถึงกวานี้
4) อยากใหมีเครื่องปริ๊นงานสวนกลางเปนของคณะ เพราะที่หองคอมพิวเตอรเครื่องมีปญหาบอยมาก
5) อยากใหมีหองพักสําหรับระหวางรอเขาเรียน เพราะเวลาที่มาถึงหองเรียนกอนเวลา หองเรียน
จะลอคไมสามารถเขาไปรอที่หองได

