
 

 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2561 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 
 

 

 

 

 
รายงาน ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 



คํานํา 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  2561 ของวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ ฉบับนี้ เปนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. รวมท้ังสิ้น 5 
องคประกอบ 13 ตัวบงชี้  โดยคณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานอางอิง สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร ศิษยเกา นักศึกษาและผูใชบัณฑิต รวมท้ังการตรวจเยี่ยมสถานท่ีจริง จึงไดสรุปเปนรายงานฉบับนี้  

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอขอบคุณทุกทานท่ีเปนสวนหนึ่งในการสราง

ผลงานท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หวังเปนอยางยิ่งวาขอเสนอแนะ ขอแนะนํา และ

ขอคิดเห็น  จะเปนประโยชนตอวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สูการพัฒนาตอไป 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2561 

วันท่ี 24  กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หนา 

คํานํา   

สารบัญ  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
สวนที่ 1   บทนํา  
              1.1   ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน  
                          ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

                          ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  

                          โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร     

   รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร   

   หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  

   จํานวนนักศึกษา  

   จํานวนอาจารยและบุคลากร  

               ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่      

          ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา  

   1.2  วิธีการประเมิน  

สวนที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี้    
 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดบัคณะ   

สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ   
 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดบัคณะ (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  

 

 

 

 

 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
1. ขอมูลท่ัวไป  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ชั้น 4 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จัดตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ     
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2552 
บริหารงานภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการ
บริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เปน
หนวยงานในกํากับมีสถานะเทียบเทาคณะ  

ตอมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติใหวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเปนสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ดานนวัตกรรมการจัดการ สรางและพัฒนาผลงานวิจัย ใหบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี สรางความรวมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 6 3.43 3.00 2.96 3.21 ระดับคณุภาพพอใช 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 3.82 4.29 3.98 4.10 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน       

 
3. จุดเดน/แนวทางเสริม  (3-5 ขอ) 
- 
4. จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข (3-5 ขอ) 
1. คณะควรทบทวนกระบวนการจัดทําแผนทุกแผน อาทิ แผนยุทธศาสตรของคณะ แผนกลยุทธทางการเงิน 

แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ 

แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหสามารถวัดความสําเร็จของแผนได 

2. คณะควรทบทวนบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให

เกิดประโยชนตอการบริหารคณะ 

5. ขอเสนอแนะ (ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว)  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการประเมิน   



          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดย
กําหนดวันประเมิน วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน 
เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-09.00 น. เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑ
ประเมินของแตละตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นท่ีตองตรวจสอบระหวางการ
ตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัยประชุม
รวมกับคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพ่ือแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ 
ประธานบริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานท่ีใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูท่ีเก่ียวของ เปด
โอกาสใหคณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร เสนอไปยัง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  เพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 
 
 
 

2) การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเก่ียวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ



ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ท่ีประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพ่ือการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ท้ังนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 บทนํา 
 

สวนที่ 1 สวนนํา 

1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
     1.1 ชื่อหนวยงาน 

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.2 ที่ตั้ง 
          สํานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชัน้ 4 อาคาร 100ป สมเด็จพระศรีนครินทรเลขที่ 1 

หมู 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี13180 
1.3 ประวัติความเปนมา 

      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ชั้น 4 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จัดตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ     
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2552 
บริหารงานภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการ
บริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2554  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เปน
หนวยงานในกํากับมีสถานะเทียบเทาคณะ  

ตอมาเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีมติใหวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  มีฐานะเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเปนสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงระดับ
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ดานนวัตกรรมการจัดการ สรางและพัฒนาผลงานวิจัย ใหบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี สรางความรวมมือในการจัดการศึกษาทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 
2.  ปรัชญา อัตลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาประสงค 
  ปรัชญา 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเปนสถาบนัที่มุงสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาดานการบริหารและการบริการ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   
  อัตลักษณ     

บัณฑิตจิตบริการเพื่อสรางสรรคดานการศึกษาอยางยั่งยืน 
 

  วิสัยทัศน   
เปนหนวยงานระดับคณะในจัดการเรียนการสอนดานการบริหารและการบริการลําดับที่ 1 ใน 5 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 



  พันธกิจ   
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชทฤษฎีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) 

ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและความเปนสากล อีกทั้งยังสรางพันธมิตรและเครือขายความรวมมือดาน
การศึกษาระดับทองถ่ิน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

2. สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
3. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ (University Engagement) เพื่อตอบสนองความ

ตองการระดับทองถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
4. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
5. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเปนองคกรแหงความสุข 

 
  เปาประสงค   

1. จัดการเรียนการสอนโดยใชทฤษฎีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) มุงผลิต
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตรทางดานการบริหารและการ
บริการ เพื่อออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ปละไมนอยกวา 200 คน 

2.  สงเสริม จัดหา และพัฒนาการศึกษา คนควา และวิจัยทางดานทางดานการบริหารและการบริการที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปละไมนอย
กวา 10 เร่ือง 
 3. ใหบริการทางวิชาการหรือพันธกิจสัมพันธ (University Engagement) แกหนวยงาน ชุมชน ประชาคม ทั้ง
ในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปละไมนอยกวา 300 คน และมีรายไดจากการบริการวิชาการแบบ
มีรายไดไมนอยกวาปละ 1,000,000 บาท 
 4. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริม
และเผยแพรองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน ในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ปละไมนอยกวา 2 
กิจกรรม 
 5. พัฒนาและสรางเสริมสุขภาวะในองคกร ปละไมนอยกวา 1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
3.1 โครงสรางองคกร 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2 โครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4 .  ร า ย ช่ื อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารคณะ  

4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกรจัดการ  
2. อาจารย ดร.อมรรักษ  สวนชูผล  รองคณบด ี
3. อาจารยปรัชญพชัร  วันอุทา   รองคณบด ี
4. อาจารยรวีพรรณ  กาญจนวฒัน  รองคณบด ี

 
5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

            ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสอง

ภาษา) 
 



ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
6. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม 

ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
9. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  
 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ป พ.ศ. 
ที่ตอง

ปรับปรุง 

วันที่อนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย 

วันที่อนุมัติจาก 
สกอ. 

ปริญญาตรี 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการบนิ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 2565 3 พฤษภาคม 
2561 

- 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2562 5 กุมภาพันธ 
2558 

25 มิถุนายน 
2558 

 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการ
บริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสอง
ภาษา) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 2563 7 เมษายน 
2559 

7กรกฎาคม 
2559 

ปริญญาโท 1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2559 6 กันยายน 
2555 

15 พฤษภาคม
2557 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต   

2559 

(ปด
หลักสูตร) 

6 ธันวาคม 
2555 

5 มีนาคม 2556 

3.หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาตรมหา
บัณฑิต 

2564 3 สิงหาคม 
2560 

2 กุมภาพันธ 
2561 

ปริญญาเอก 1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

2559 6 กันยายน 
2555 

15 พฤษภาคม 
2557 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวชิาสิ่งแวดลอมศึกษา 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 2564 2 กุมภาพันธ 
2560 

15 สิงหาคม 
2560 

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

2564 5 มกราคม 
2560 

31 พฤษภาคม 
2560 



 
6. จํานวนนักศึกษา 

            ตาราง 1  จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 

คณะ 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ทั้งหมด ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20   1   21 
รวม 20   1   21 
ที่มา : สารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 2561 หนา 34  
 ตาราง 2  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2561 

คณะ 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ทั้งหมด ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 101  13 127 14 91 346 
รวม 101  13 127 14 91 357 
ที่มา : สารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 2561 หนา 37  
 
 
 
 ตาราง 3  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 

คณะ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ทั้งหมด ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 - - - - - 10 
รวม 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 จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ          
ขาราชการ     1     
พนักงานมหาวิทยาลัย    15 14 29 1   
สายสนับสนุน          
พนักงานมหาวิทยาลัย   5       
รวม   5 15 15 29 1   



 

8. ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
8.1 งบประมาณ 

 
a.  
b.  
c.  
d.  

8.2 อาคารสถานที่ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4 

อาคาร  100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
 
 
 
 

9.เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
9.1  เอกลักษณ เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2  อัตลักษณ บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาทองถ่ิน 
9.3  

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6.1 ควรกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต เพ่ิมเติม
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และวางแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามท่ีกําหนดเพ่ือใหเปนจุดเดน
ของวิทยาลัย และควรใหความรูและฝกทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ควรแยกจากการจัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 ควรพิจารณาปรับปรัชญา วิสัยทัศน ให
สะทอนอัตลักษณของวิทยาลัย 

• คณะไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีประกอบดวย 

1. มีความเปนผูมีจิตบริการ 
2. มีความคิดสรางสรรค 
3. มีทักษะการเปนผูประกอบการ 

• คณะรวมกับทุกหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริม
จุดเดน และ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตเพ่ิมจากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร 

• คณะรวมกับกองพัฒนานักศึกษา ในการให
ความรูและฝกทักษะการประกันคุณภาพกับ
นักศึกษา 

 
 

• วิ ทย าลั ยนวั ตกร รมการจั ดการ ได มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนปรัชญา วิสัยทัศน ใหสะทอนถึงอัต
ลักษณของวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนสัมพันธกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหลังจากท่ี

งบประมาณ จํานวนเงิน (หนวย : บาท) 
งบประมาณแผนดิน 5,198,100 
งบประมาณรายได 2,974,300 
รวม 8,172,400 



มหาวิทยาลัยไดมีการ Retrofire  เพ่ือปรับตัวตอ
รูปแบบการบริหารงานและยุทธศาสตรชาติท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 

• ปรัชญา  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเปนสถาบันท่ีมุง
สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาดานการบริหาร
และการบริการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• วิสัยทัศน 
เปนหนวยงานระดับคณะในจัดการเรียนการ
สอนดานการบริหารและการบริการลําดับท่ี 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 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียมความพรอมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเปนการทบทวน กํากับ ติดตาม 
การเขียนรายงานการประเมินตนเองใหเปนระบบ 

ปรับการรายงานผลการดําเนินงาน แยกรายประเด็น 
แสดงใหเห็นถึงระบบและกลไกท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
ระบบของมหาวิทยาลัย แยกการรายงานเปนรายบุคคล 
ดานการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  
 
 

ตัวบงชี้  2.2 เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
2.2.1 ควรเขียนรายงานใหมีระบบและกลไกท่ี

ชัดเจน แยกเปนรายบุคคล ดานการจัดสรร

เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

2.2.2 ควรเขียนระบุวาการจัดสรรงบประมาณท่ี

ชัดเจน วาเปนอาจารยภายในวิทยาลัยเทานั้น 

และงบประมาณท่ีไดรับควรแบงใหชัดเจนวาเปน

ของปงบประมาณใด 

 
 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
- - 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ  



วัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1.1 ควรดําเนินการตามแผน ระบบ กลไก 
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนมาตรฐานตามระบบท่ี
วางไว และใหเปนแนวปฏิบัติท่ีดีตอไป 

• มีการดําเนินการตามแผน ระบบ กลไก อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหเปนมาตรฐานตามระบบท่ีวางไว 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

5.1.1 ควรนําผลการประเมินหลักสูตร เขา

พิจารณาในท่ีประชุมในระดับวิทยาลัย เ พ่ือ

พิจารณาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึนและ ควรเขียนรายงานผลการ

ดําเนินใหชัดเจน ตรงตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด 

5..1.2 ควรทบทวนการระบุความเสี่ยง แผนความ

เสี่ยงใหชัดเจน ควรระบุตัวชี้วัดใหชัดเจน ใหตรง

ตามเกณฑมาตรฐาน  

 

5.1.3 ทบทวนประเด็นการจัดการความรู และ

แผนการจัดการความรู 

 

 
 
 

• วิทยาลัยไดนําผลการประเมินหลักสูตร เขา
พิจารณาในท่ีประชุมในระดับวิทยาลัย มีการ
กําหนดกิจกรรมในการปรับปรุงเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการประกันคุณภาพประจําป
การศึกษา 2561 ภายใตโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประจําป การเตรียมความพรอมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

• วิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรมในการทบทวนการ
ระบุความเสี่ยง แผนความเสี่ยงใหชัดเจนข้ึน 
ภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ 2562 

• วิทยาลัยจัด กิจกรรม/โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิจัยใจ
และวิชาการ เพ่ือทบทวนประเด็นการจัดการ
ความรูและจัดทําแผนการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
วิทยาลัยนวัตกรรมมีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 

2561 ทั้งหมด จํานวน 9 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตร
สรุปได ดังนี้  

 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนการ

ประเมิน 
ระดับปริญญาตรี 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ) 

3.44 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการบริการและการโรงแรม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

2.94 

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ 
(หลักสูตรสองภาษา) 

2.70 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2.96 

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.77 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม 

2.58 

7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑติ  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2.99 

8)หลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

3.04 

9 ) หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดลอมศึกษา 

3.23 

คะแนนเฉลีย่รวม 26.65 
 

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 3.51  
ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย 2.96 

ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย2.96 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  2.96 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.96 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
    บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 

 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีอาจารยประจํา
ท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 30 คน  มีอาจารยประจําท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน...16...คน   
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

16 X 
100 

= รอยละ.53.33 
30 

  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

53.33 
X 5 = ..5.....คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษา
ตอ) 

30 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 16 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 53.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 30 
ผลการประเมิน :  
รอยละ 53.33 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 53.33 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
    บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุ 
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 
 

 

 

 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอคนพบ  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ี
ลาศึกษาตอ) จํานวน .30 คน  มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการจํานวน.....1......คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1 X 
100 

= รอยละ 3.33 
30 

  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

3.33 
X 5 = .0.28...คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

30 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 29 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผศ. 1 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรศ.  

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ.  

 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 42.15 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 3.33 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 3.33 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  0.28 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 0.28 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา ขอคนพบ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป 
(FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 

กลุม
วิทย 

64.47 

กลุม
สังคม 

263.46 

2.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

30 

3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

กลุม
วิทย 
10.75 

กลุม
สังคม 

10.98 

4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

กลุม
วิทย 
20 

กลุม
สังคม 

25  

คาเปาหมาย 

: รอยละ 10 
ผลการประเมิน 

กลุมวิทย 
64.47 

กลุมสังคม 

        263.46 

ผลการประเมิน 

กลุมวิทย 
64.47 

กลุมสังคม 

         263.46 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได.....4...ขอ ดังนี้ 
 

 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 5. มีนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูง ข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : .....6...ขอ 
ผลการประเมิน 

: .....4.....ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  ..5.00.คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : ..3.00.คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



 
 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได...4.....ขอดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  5 
ประการ ใหครบถวน  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : ..6...ขอ 
ผลการประเมิน 

: ...4...ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  ..5.00...คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ขอคนพบ ดําเนินการได....6...ขอดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                    
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ(visiting professor)  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : ....6...ขอ 
ผลการประเมิน 

: ...6..ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00.คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : ...5.00....คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ขอคนพบ วิทยาลัยไดรับเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน จํานวน 2,101,467 บาท ภายนอก 
จํานวน - บาท รวมทั้งหมด จาํนวน 2,101,467 บาท มี
อาจารยประจาํทั้งหมด (ไมนบัรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 30 คน   
สังคมฯ 27,056 บาท/คน 

วิทยฯ 242,017บาท/คน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,452,103 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 649,364 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัตงิานจริง (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

4.จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 5.00  

ผลการประเมิน 

 : คาเฉลี่ย 5.00 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152


ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ขอคนพบ  วิทยาลัย  มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 
จํานวน 20 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 
จํานวน 7 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เรื่อง คา
น้ําหนัก 0.60 จํานวน 4 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 6 
เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 2 เรื่อง ผลรวมคาถวง
น้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 
10.2  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

  

1. จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ) 

30 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 

2.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.4) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 

 

คาเปาหมาย 

: คาเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย .........  

ผลการประเมิน 

 : คาเฉลี่ย .........  

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร (0.4) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.6) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1(0.8) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

 ผลงานไดรับการจดสิทธิบตัร  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ผลงานวิชาการรบัใชสังคมทีไ่ดรบัการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดาํเนินการ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตนว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวชิาการแลว 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตาํแหนงทางวชิาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนง
ทางวิชาการ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online      

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

 

สรุป 

คาน้ําหนัก 

(1) 
จํานวน (ช้ิน) 

(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) 
0.20 6 1.2 

0.40 1 0.4 

0.60 4 2.4 

0.80 2 1.6 

1.00 - - 

รวม  5.6 
 
 
 
 

 



 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
ขอคนพบ ดําเนินการได ..6. ขอ ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 2.โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 3. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง
นอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 5.นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : ...6.....ขอ 
ผลการประเมิน 

: ...6...ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : .5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



 องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอคนพบ ดําเนินการได..6...ขอ ดังนี้ 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวม ท้ั งจั ดสรรงบประมาณเ พ่ือ ให ส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : .....6..ขอ 
ผลการประเมิน 

: ..6....ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ  
 

ขอคนพบ ดําเนินการได....6....ขอ ดังนี้ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ  และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและ
เสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ
คุ ม ค า ขอ งก า รบ ริ ห า รหลั ก สู ต ร  ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผล
จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

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

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

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

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : ....6....ขอ 
ผลการประเมิน 

 : ..6......ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

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

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ   สาย
สนับสนุน 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ต ร ว จ สอบ คุ ณภ าพ  แล ะก า รป ร ะ เ มิ น คุ ณภ า พ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอคนพบ ดําเนินการได....6.ขอ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
………………………………………………………………………………… 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : ...6.....ขอ 
ผลการประเมิน 

 : ...6....ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : .5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
2.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51  

26.65 
= 2.96 คะแนน ไมบรรล ุ 2.96 คะแนน 

9 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํา
คณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 
30 

16 
X100 = 53.33 % บรรล ุ 5.00 คะแนน 

30 
ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารยประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 
42.15 

1 
X100 = 3.33 % ไมบรรล ุ 0.28 คะแนน 30 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ
10 

10.75-20 
X100 = กลุมวิทย

46.28 % 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

20 
10.98-25 

X100 = กลุมสังคม
56.09 % 

       25 
ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 4 ขอ (1-4) 
 3.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 4 ขอ (1-4) 
 3.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.21 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 
6 ขอ (1-6) 

 

 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

คาเฉลี่ย 
5.00 

คาเฉลี่ย 5.00  

สังคมฯ 27,056 บาท/คน 

วิทยฯ 242,017บาท/คน 

 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจาํและนักวิจัย 

คาเฉลี่ย 
5.00 

คาเฉลี่ย 5.00 

สังคมฯ รอยละ 76.67 
วิทยฯ รอยละ 23.33 

 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (1-6)  
5.00 คะแนน 



ตัวบงชี้ 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

6 ขอ 6 ขอ (1-6)  
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการกํากับตดิตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและอัตลักษณของคณะ 

7 ขอ 6 ขอ (1,2,4,5,6,7)  

4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

6 ขอ 6 ขอ (1-6)  
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 

 
2.2 ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 6 3.43 3.00 2.96 3.21 ระดับคณุภาพพอใช 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 3.82 4.29 3.98 4.10 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน       

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

 

 

 

 



2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนท่ีนอย 

(รอยละ 3.33) 

 

- สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามใหอาจารยดําเนินการ

ตามแผนพัฒนารายบุคคลในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- อาจารยไดรับทุนวิจัยเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผาน

มา 

- สงเสริมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยใชทีมวิจัย

รวมจากอาจารยท้ังสองศาสตร 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- อาจารยสายสังคมศาสตรยังไมไดรับทุนวิจัยจาก

ภายนอก 

 

 

- ควรสงเสริมใหมีระบบพ่ีเลี้ยงในการเสนอขอทุนวิจัยจาก

ภายนอก โดยใชศักยภาพของอาจารยสายวิทยาศาสตรใน

การใหคําแนะนํา 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- การทําโครงการบริการวิชาการท่ีตอเนื่องและมี

การสั่งสมองคความรู และมีการถายทอดสูอาจารย 

และนักศึกษา 

- สงเสริม และกํากับติดตามใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 

 



องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะพหุวัฒนธรรม 

 

- เปดโอกาสใหนักศึกษาตางคณะเขามามีสวนรวมในการ

รวมกิจกรรม  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การวิเคราะหขอมูลทางการเงินของหลักสูตรยังไม

ครอบคลุมใหครบทุกประเด็น 

 

 

- การวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงยังไมครอบคลุม 

 

- ควรวิเคราะหขอมูลทางการเงินของหลักสูตร เพ่ือ

วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร และโอกาส

ในการแขงขัน โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรของสถาบัน

อ่ืน 

- วิเคราะหประเด็นความเสี่ยงใหครอบคลุม ท้ังปจจัย

ภายในและภายนอก และในการระบุความเสี่ยงควรระบุ

ความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินการของคณะ 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 





 
 





 
 

 

 

 
 

 



 
 
 



ภาพประกอบ 

 
 

 
 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสัมภาษณ นักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1 บอกเหตุผลและความภาคภูมิใจของการไดมาเรียนท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ตอบ  

1) เหตุผลท่ีเลือกเรียน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ ท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
เพราะ เปนสาขาท่ีเปดใหมและคิดวามีความจําเปนและเปนท่ีตองการทางการตลาด เนื่องจากประเทศไทย
กําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยางเต็มรูปแบบ 

2) มีสาขาวิชาท่ีชื่นชอบ และมหาวิทยาลัยอยูใกลท่ีพักและเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากเคย
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีสาธิต วไลยอลงกรณ และท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม เพราะคิดวาเม่ือเรียนจบแลวสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาใชในการจัดการธุรกิจท่ี
บานได  

3) มีความสนใจในงานบริการโรงแรม จึงตัดสินใจสมัครเขามาในโครงการเด็กทุนของคณะและมีรุนพ่ี
แนะนํามาวาท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีฝกงานทุกป มีอาจารยสอนดี ใกลบาน และประหยัดคาใชจาย
อ่ืนๆดวย 

4) ความภาคภูมิใจของการไดมาเรียนท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คือ อาจารยดูแลดีมากๆในทุกๆ
เรื่อง เรียกไดวาดูแลตัวตอตัวไดเลย 

5) มีการพานักศึกษาไปดูงานท่ีตางประเทศ ทําใหไดมีโอกาสไดรับประสบการณใหมๆ 
6.) มีสภาพแวดลอมและสังคมท่ีดี 

2. สิ่งท่ีควรพัฒนาและอยากใหปรับปรุง 
 1) อยากใหอาจารยประจําสาขาชวยกันทําการตลาดหรือประชาสัมพันธถึงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบริการผูสูงอายุใหกับนองๆนักเรียน เพ่ือใหนองๆเขาใจถึงหลักสูตร จริงๆ จะไดมีนองรุนตอไปเขามาศึกษา 
เนื่องจากตัวของดิฉันไดเขาใจและเห็นโอกาสท่ีกวางข้ึนหลังจากไดเขามาศึกษาในหลักสูตรนี้ 
 2) อยากใหปรับปรุงอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร เพราะมีปญหาบอยมาก 
ระบบอินเตอรเน็ตชามากอยากใหปรับปรุงใหมีความเสถียรมากกวาเดิม 
 3) อยากใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงเรื่องการกระจายขาวสารใหท่ัวถึงกวานี้ 
 4) อยากใหมีเครื่องปริ๊นงานสวนกลางเปนของคณะ เพราะท่ีหองคอมพิวเตอรเครื่องมีปญหาบอยมาก 
 5) อยากใหมีหองพักสําหรับระหวางรอเขาเรียน เพราะเวลาท่ีมาถึงหองเรียนกอนเวลา หองเรียน
จะลอคไมสามารถเขาไปรอท่ีหองได 
 

 


	   1.2  วิธีการประเมิน

