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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดทำขึ้นเพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการรายงานการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการตรวจสอบและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ได้สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลข้อมูลและสังเคราะห์เอกสาร
จัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปได้ด้วยดี มีคุณภาพ และมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
ลงนาม      คณบดี 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์) 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
คำนำ  (2) 
สารบัญ  (3) 
บทสรุปผูบ้ริหาร (4) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 3 
 เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 3 
 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 4 
 คณะกรรมการบริหาร 5 
 ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร 6 
 ข้อมูลนักศึกษา 11 
 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 12 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนนิงานของคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 13 
 มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 13 
 มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 22 
 มาตรฐานที่  3  ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 41 
 มาตรฐานที่  4  ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 47 
 มาตรฐานที่  5  ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 52 
 มาตรฐานที่  6  อัตลักษณ์ของบัณฑิต 135 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 142 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 
1.1 การผลิตบัณฑิต 

ในรอบปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียง  จำนวน 16 คน ดังนี้  

• ด้านวิชาการ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 นักศึกษาสาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์  
ชั้นปทีี่ 2  

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  
การประกวดหนังสัน้สยองขวัญ KCC 
Short Horror Film 2018 ณ KCC 
Theater วันที่ 27 ต.ค. 2561 

ศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา 

2 นักศึกษาสาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์  
ชั้นปทีี่ 2  

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
การประกวดหนังสัน้สยองขวัญ KCC 
Short Horror Film 2018 ณ KCC 
Theater วันที่ 27 ต.ค. 2561  

ศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา 

 

• ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 นางสาวหยาดนภา  อ่ิมสดุใจ 
นางสาวลลิตา ไชยพันธ ์
นางสาวกมลวรรณ จนัทร์ศร ี
นางสาวชไมพร ลำดา 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิา
นิเทศศาสตร ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การ
ประกวดคลิปวดิีโอ "ส่งเสริมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ" จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 
ฉะเชิงเทรา วันที่ 25 กันยายน 2561 

สำนักงานวฒันธรรม
จังหวัด 

 
• ด้านกีฬา และอ่ืน ๆ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 นางสาวณัฏฐนินทร์ สอนสนุทร 
นักศึกษาสาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
จากการแข่งขันกีฬาปนัจักสลีัต 
ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง 
ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 

การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทยคร้ังที่ 45 “ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส์”  

2 นายปิยะ สุขขาล 
นักศึกษาสาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์ชัน้ปทีี่ 4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ในการ
ประกวด MISTER & MISSTEEN 
THAILAND 2018 

การประกวด MISTER & 
MISSTEEN THAILAND 
2018 
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1.2 การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย รวมถึงผลักดันให้มีการตีพิมพ์ผลงาน    

ซึ่งจากการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้   
➢ จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  (0.2) บทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ระดับชาติ  จำนวน 25 ผลงาน TCI (0.4) บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ระดับนานาชาติ จำนวน 2 ผลงาน TCI (0.6) บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 จำนวน 7 ผลงาน TCI (0.8) บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 จำนวน 3 ผลงาน 

 

1.3 การบริการวิชาการ    
➢ คณะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
คณะดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีชุมชนที่

ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย  จำนวน 5 ชุมชน  คือ   
1. ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
2. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน 
3. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม 
4. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม 
5. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน 

➢ คณะจัดโครงการให้กับชุมชน  
   1. พ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกงโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจนในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 

  กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) และ 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
    กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสินค้าท่ีระลึกของชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
   2. พื้นที่ อบต.คลองเขื่อน โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อนออนไลน์และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ตแก่ชุมชน 
   3. พื้นที่ อบต.หนองแหน โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการ 
    กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการออกแบบ         
บรรจุภัณฑ์พรีเมี่ยมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 
   4. พื้นที่ อบต.ก้อนแก้ว โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
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    กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว 
    กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสินค้าผ้าบาติกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว 
   5. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น พ้ืนที่ 
อบต.หนองยาว ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
จากผลเมล่อนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านเพ่ือความยั่งยืน 
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก ชุมชนหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 
1.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

➢ จัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
1. กิจกรรมทำนุบำรุงและส่งเสริมคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยคณะวิทยาการจัดการร่วมกับสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

2. กิจกรรมอบรมการเป็นมัคคุเทศก์และเจ้าบ้านที่ดี พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเทพราช 
3. กิจกรรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา สร้างป่าต้นน้ำบางปะกง       

รุ่นที่ 1 ชุมชนวัดเขากล้วยไม้ 
4. กิจกรรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา คืนชีวิตให้น้ำบางปะกง รุ่นที่ 1  

ตำบลคลองเขื่อน 
5. กิจกรรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา เพ่ือพัฒนาปากน้ำบางปะกง  

รุ่นที่ 1 ชุมชนบางปะกง 
 

➢ จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัย 
     1. กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ร่วมสานสายใย
ความผูกพันและจิตอาสาของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

2. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2561 
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นอกจากนี้  อาจารย์มหาวิทยาลัยยังสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  ดังนี้  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 อาจารย์ปราริชาติ  รื่น
พงษ์พันธ์ 

รางวัลระดับดี ภาคบรรยายในสาขา
การจัดการและบริหารธุรกิจ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

2 ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  

 
 

(7) 



 

หน้า 8 

2. การนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1.  คณะควรทบทวนหลักสูตรที่

มีจำนวนนักศึกษาลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือหาทาง
ปรับปรุงหลักสูตรในด้าน
เนื้อหารายวิชาหรือทำการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
ทันสมัย  ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคมปัจจุบัน  

  

คณะดำเนินการทบทวนและ
ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ที่ทันสมัย  ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสังคมปัจจุบัน 

1. คณะจัดทำคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ 7 หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 
หลักสูตร 

2. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะในเดือน
ตุลาคม และพฤศจิกายน 2561 เพื ่อทบทวนและ
ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะในเดือน
มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือทบทวนและ
ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

ปีการศึกษา 
2561 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

2.  ควรส่งเสริมให้คณาจารย์นำ
ผลงานวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารหรือการ
ประชุมวิชาการท่ีหลากหลาย  

 
 
 

1. คณะดำเนินการแนะนำส่งเสริม
การเผยแพร่ ตีพิมพ์ ที่มีค่า
น้ำหนักสูงขึ้นแก่นักวิจัย 

2. คณะจัดเสนอความรู้เทคนิคการ
เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ 

1. คณะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4  นานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 
35 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี และมีบทความผลงานวิจัยจากคณาจารย์
ของคณะไปนำเสนอ 2 บทความ 

ปีการศึกษา 
2561 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

คณะกรรมการ
วิจัย 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

3.  ควรทบทวนการจัดทำแผน
กลยุทธ์ที่มีเป้าประสงค์  ตัว
บ่งชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 
เพ่ือนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีและมีการ
ประเมินความสำเร็จของแผน
ตามท่ีกำหนด เพ่ือนำผลไป
ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง  

 

1.  ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
โดยกำหนดเป้าประสงค์และตัว
บ่งชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 

1. คณะได้ดำเนินการทบทวน SWOT  วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของปีงบประมาณ 
2562 แล้ว แต่ด้วยมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ปี 61-64 ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
ดำเนินการ  ส่งผลให้คณะต้องรอข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทบทวนแล้ว  จึง
นำมาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ของคณะเป็นลำดับ
ต่อไป 

2. คณะไดด้ำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนา  คณะวิทยาการจัดการ  วันที่ 
25 – 27 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2561 

คณะกรรมการ
วางแผนและ

พัฒนา 

(9) 



 
 

10 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.  คณะควรทบทวนผลการ

ดำเนินงานของหลักสูตรที่มี
ค่าระดับปานกลาง  โดยหา
แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มี
ค่าคะแนน 3.01 ขึ้นไป 

 

1. คณะนำผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะและ
คณะกรรมการประจำคณะ
ตามลำดับ เพ่ือปรึกษาหารือ หา
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาจัดทำ
แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการดำเนินงาน 

1. คณะได้นำผลการดำเนินงานของหลักสูตรเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที ่2/2561 
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แล้วนำมาจัดทำ
แผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2561 

งานวิชาการ 

2.  คณะควรมีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคลใน
การศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก และเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ  ควรกำกับติดตาม
ให้มีการดำเนินการตามแผน
อย่างเป็นรูปธรรม  

 

1. คณะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลพร้อมกำกับ ติดตาม 
และดูแลให้มีการดำเนินงานตาม
แผนอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทำ
รายงานความคืบหน้า 

 

 

1. คณะจัดทำแผนพัฒนาและบริหารบุคลากร  
เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอคณะกรรมการประจำ
คณะในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที ่23 พฤษภาคม 2562   

 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2561 

งานวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

3.  คณะควรนำผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ
นักศึกษามาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการเพ่ือให้มี
คุณภาพที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

1. คณะวิทยาการจัดการมีการ
ดำเนินงานในการจัดทำการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
เพ่ือนำผลการประเมินมาทำการ
วางแผนเพื่อปรับปรุงงานด้าน
การพัฒนาการให้บริการ
นักศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึนใน
ทุกปีการศึกษา 

 

 

 จากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริการนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 นั้น ทางคณะวิทยาการจัดการ ได้
ดำเนินการนำผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ โดย
ในที่ประชุมได้นำผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สำหรับนักศึกษาในปี 2560 มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 
โดยผลจากแบบสอบถามและข้อเสนอแนะที่ให้นักศึกษา
ได้กรอกหลังจากท่ีได้รับการบริการแล้ว ในปี 2560 นั้น
พบว่า เรื่องความไม่สะดวกของสถานที่ให้บริการและให้
คำปรึกษา นักศึกษาบางคนยังไม่รู้ว่าที่คณะมีการ
ให้บริการคำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
รวมถึงเรื่องของระบบและข้ันตอนวิธีการ รวมไปถึง 
บุคลากรที่จะให้คำปรึกษายังมีไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักศึกษาท่ีมีจำนวนมาก ดังนั้นในที่ประชุมของ
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควร1. ปรับพื้นท่ีของห้องให้
คำปรึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ ให้มีความ
สะดวกสบายมากข้ึน เป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 2. 
ฝากอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฯ จากตัวแทน

ปีการศึกษา 
2561 

งานกิจการ
นักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

สาขาวิชาต่าง ๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และแจ้งให้
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการให้บริการและให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษา 3. เรื่องของขั้นตอนและระบบการ
ให้บริการนั้น ขอให้ทางคณะช่วยจัดทำแผนผังและ
แผนภูมิรูปภาพเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบการให้บริการ 
และประเด็นที่ 4. เรื่องของบุคลากรที่จะคอยให้
คำปรึกษามีจำนวนน้อยนั้น ก็ให้ทางคณะเพ่ิมเจ้าหน้าที่
ที่จะคอยให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน 
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการให้บริการ
เพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในปี
การศึกษา 2562 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

4.  คณะควรมีการทบทวน
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้
วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  

 
 
 
 

1. คณะวิทยาการจัดการดำเนินการ
นำแผนการพัฒนานักศึกษามาทำ
การทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้
วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ให้มีความชัดเจน สามารถวัดได้ 
และนำไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการจัดทำโครงการ เพื่อให้
เห็นผลการดำเนินงานที่สามารถ
วัดความสำเร็จได้อย่างชัดเจนขึ้น 

 

 ในการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนพัฒนานักศึกษาในปีการศกึษา 2561 นัน้ ทางคณะได้
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
โดยในที่ประชุมได้นำเรียนข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2560 ต่อคณะกรรมการฯ ว่า “คณะ
ควรมีการทบทวนแผนพัฒนานกัศึกษาให้มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ ตวับ่งชีว้ัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจน” ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการเสนอแลกเปลี่ยนความคิด
และข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแผนโดยได้มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนและสามารถวัดผลและ
สามารถประเมินตัวชี้วัดได้จรงิ และมีการปรับแผนการ
ดำเนินงานบางตวัร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสูด ซึ่งใน
การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมงานพัฒนานักศึกษา
ทั้งหมดของคณะได้มีการทบทวนวัตถุประสงคแ์ผนงานและ
รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคแ์ผนงานและและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีความชัดเจน สามารถวดัได้ และนำไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติการจัดทำโครงการ เพ่ือให้เห็นผลการ
ดำเนินงานที่สามารถวัดความสำเร็จได้อย่างชัดเจนขึ้น 

ปีการศึกษา 
2561 

งานกิจการ
นักศึกษา 

(13) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. คณะควรพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยให้มีคุณค่า  เพ่ือให้
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
แหล่งที่มีค่าน้ำหนักสูงขึ้น 
พร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยให้
สามารถนำไปสู่การขอ
คุ้มครองสิทธิ 

 

1. คณะดำเนินการแนะนำส่งเสริม
การเผยแพร่ ตีพิมพ์ ที่มีค่า
น้ำหนักสูงขึ้นแก่นักวิจัย 

2. คณะจัดเสนอความรู้เทคนิคการ
เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ 

3. คณะแนะนำช่องทางการขอ
คุ้มครองสิทธิ์ 

 

1.  คณะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4  นานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 
35 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี และมีบทความผลงานวิจัยจากคณาจารย์
ของคณะไปนำเสนอ 2 บทความ 

ปีการศึกษา 
2561 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

คณะกรรมการ
วิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. คณะควรวางแผนให้อาจารย์

ประจำเข้าร่วมการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
การศึกษา รวมทั้งมีการใช้
องค์ความรู้ในการให้บริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือ
แสดงถึงศักยภาพของคณะ  

 

1. คณะจัดทำแผนการบริการ
วิชาการท่ีมีความร่วมมือกับทาง
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

1. คณะได้จัดทำแผนบริการวิชาการโดยยึดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชม โดยได้นำเสนอแผนบริการวิชาการในที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561 เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

2. อาจารย์ในคณะได้บริการวิชาการตามแผนบริการ
วิชาการ จำนวน 6 ท่าน 

 
 

ปีการศึกษา 
2561 

งานบริการ
วิชาการ 

(14) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. คณะควรวางแผนในการ

ดำเนินการทำนุบำรุงสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีกิจกรรม
ที่หลากหลาย กำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผน  
รวมทั้งการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 

1.  คณะวางแผนในการดำเนินงาน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมที่
มีความหลากหลายและคณะมี
การกำกับและติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนและคณะควร
จัดให้มีกิจกรรม สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร่วมกับชุมชนเป็นประจำ
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

1. ในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการ
จัดการได้มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินปี 
2560เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ว่าทางคณะควรมีกิจกรรมที่
หลากหลาย และมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผน  รวมทั้งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในที่
ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะกิจกรรมและโครงการ
ใหม่ ๆ เช่น การประกวดทำพานวันไหว้ครู การ
ประกวดมารยาทไทย เป็นต้น และในเรื่องของการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนนั้น ในที่ประชุม
เสนอว่า ในการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 นั้น ควรมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อให้
คณะกรรมการชุดนี้จะคอยช่วยและกำกับติดตามอีก
ทางหนึ่งเพ่ือให้การดำเนินงานนั้นสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และในส่วนของการสืบสาน

ปีการศึกษา
2561 

งานกิจการ
นักศึกษา 

คณะกรรมการ
กิจการ

นักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

(15) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

 

 

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่องนั้น ทางคณะวิทยาการจัดการก็ได้
ดำเนินการร่วมกับชุมชนมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว 
และในปีการศึกษา 2561นี้ ทางคณะวิทยาการก็ได้
ดำเนินการร่วมกับชุมชนในเรื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่องทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. คณะควรค้นหาแนวปฏิบัติที่

ดีจากความรู้ที่มีในอาจารย์
ประจำด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย  ผสมผสาน
กับองค์ความรู้มาจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ  เผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร และ
กำกับให้มีการนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ระดับคณะ 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดการความรู้ 

3. คณะกรรมการจัดการความรู้และ
ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ตาม
แผนการจัดการความรู้ 

4. ประเมิน สรุป และติดตามการ
จัดการความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ที่กำหนด 

5. จัดทำคู่มือการจัดการความรู้ของ
คณะประจำปีนั้นๆ 

 
 
 

1. คณะจัดทำคำสั่งที่ 28/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้คณะ
วิทยาการจัดการ   

2. ผู้บริหารคณะได้เข้าร่วมโครงการจัดทำและวิพากษ์
แผนการจัดการความรู้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 
ธันวาคม 2561 

3. คณะกรรมการจัดการความรู้  ได้ดำเนินโครงการ
จัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้โดยจัด
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือนำไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ในองค์กร  2 ประเด็นคือ เทคนิค
หรือวิธีการสอนให้นักศึกษามีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยจัด 3 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 
มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 
และครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 เมษายน 2562  

4. คณะดำเนินการสรุปแนวปฏิบัติดังกล่าว  และจัดทำ  
   เป็นคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีทั้งสองเทคนิค ได้มีการ  
   เผยแพร่หลายช่องทาง คือทางระบบสารบรรณ 

ปีการศึกษา 
2561 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

(17) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดำเนินงาน กรอบเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

   อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์คณะ และตีพิมพ์เป็น 
   หนังสือบรรจุไว้ในห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ    
   และได้มีการนำไปปรับใช้ ดังนี้ 
     1. ด้านวิจัยโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้เข้า

ร่วมโครงการเขียนข้อเสนอวิจัยกับสถาบันวิจัย  
     2. ด้านการผลิตบัณฑิตโดยการพัฒนารายวิชาการ

หมวดศึกษาทั่วไป รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ 

(18) 



 
 

19 

 

3. ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I+P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 - 4.44,
4.70,
0.28 

3.14 ระดับคุณภาพพอใช ้

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย              
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2 - 5, 
4.87 

4.94 ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั       
ตามพระราโชบาย 

2 - 5,2 3.50 ระดับคุณภาพพอใช ้

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ               
ความเป็นไทย 

1 - 4.00 4.00 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหาร
จัดการ 

2 3.70, 
5 

- 4.35 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบณัฑิต 2 5 4.94 4.97 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 12 4.57 3.91 4.08 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน  ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 

 

 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเด่น  
1. อาจารย์ประจำมีจำนวนผลงานทางวิชาการและได้ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. อาจารย์ประจำได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ 
3. คณะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำเกินเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
4. คณะมีการสร้างเครือข่ายและมีรูปแบบในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่หลากหลาย ทำให้

ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ 
2. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชามีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ 
3. นักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่ำกว่าเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 
 

(19) 



 
 

20 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีมาตรการเร่งรัดและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำทำผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการ รวมทั้งการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา 
2. ควรจัดทำแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักศึกษา พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินการตามแผน 

(20) 
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 

 
ข้อมูลทั่วไป  

 คณะวิทยาการจัดการเริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการต้ังแต่ พ.ศ.2527  โดยจัดตั้งคณะวิชา
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2527  สำนักงานคณะวิทยาการจัดการอยู่ที่ชั้น 2 
อาคาร 3  มีภาควิชาทั้งหมด 6 ภาควิชา  คือ ภาควิชาสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการเงินและการ
บัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  

พ.ศ. 2528  เปิดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเว้น สายครุศาสตร์) ได้แก่ วิชาการจัดการ  
การตลาด  การบัญชีและธุรกิจ 

พ.ศ. 2529 เปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการทั่วไป  
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งได้มีการกำหนดส่วนราชการ และตำแหน่ง
ทางการบริหารใหม่ คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ และตำแหน่งหัวหน้า
คณะวิชาเปลี่ยนชื่อเป็น คณบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีลา สินานุเคราะห์ เป็นคณบดีท่านแรก มีการแบ่ง
ส่วนงานเป็นสำนักงานคณะ และภาควิชาอีก 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีลา  สินานุเคราะห์ คณบดีได้เกษียณอายุราชการ จึงมีคณบดีท่าน
ใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  เชนะโยธิน  ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ถึง 
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทาน
นาม “ราชนครินทร์” สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏราชนครินทร์  และคณะ
วิทยาการจัดการยังคงปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  เชนะ
โยธิน เป็นคณบดี จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีผลทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
ผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ    สำนักงานคณะจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานคณบดี  โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมลวรรณ  ยิ้มงาม ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2551 คณะมีการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
 พ.ศ. 2552 คณะมีการเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และมีการเปลี่ยนคณบดี เป็นอาจารย์ช่อมณี  
สุคันธิน  โดยดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553   

พ.ศ. 2553 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นอาจารย์พิมพ์จันทร์  อารยเมธาเลิศ ดำรงตำแหน่งรักษาการใน
ตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ต่อมาเมื่อมีการสรรหา
คณบดี จึงได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 
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พ.ศ. 2556 คณะมีการเปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  ปาอ้าย ตั้งแต่ วันที่   1 ตุลาคม  

พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์ ตั้งแต่ วันที่   1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. 2562 คณะมีการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่     
 
ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มีที่ตั้งอยู่ที่อาคาร 1  อาคาร 3 และอาคารสำนักงานคณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000  สำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 
ภายใต้การบริหารงานของคณบดี  โดยโครงสร้างการบริหารงานมีคณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการ
บริหารคณะ  และคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  มีรองคณบดี 3 ด้านคือ รองคณบดีวิชาการและ
งานวิจัย  รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีกิจการนักศึกษา  และมีหน่วยงาน
ภายในคณะแบ่งเป็น 10 หน่วยงานคือ สำนักงานคณบดี  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการ
จัดการ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการที่มีการบริหารในลักษณะของสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยภาคปกติเปิดสอนจำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์    
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  

สำหรับภาคพิเศษ เปิดสอนจำนวน 6 หลักสูตร  ดังนี้ 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ปรัชญา   
การบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐานของความสำเร็จ 

วิสัยทัศน์  
คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ ใส่ใจธรรมาภิบาล วิจัยและบริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. สร้างงานวิจัยบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีนำไปสู่การใช้ประโยชน์ 
3. บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความรู้สู่สังคมท่ีสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้ และสอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 
 2. เพ่ือวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และประโยชน์ชุมชนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือจัดบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้รับบริการ 
 4. เพ่ือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ ให้มีความทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

“SMART” 
    S ocial responsibility คณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
    M otivation  คณะที่มีแรงจูงใจในการทำงาน 
    A ttention  คณะที่มีความตั้งใจในการทำงาน 
    R eform  คณะที่มีการคิดใหม่ ทำใหม่ 
    T eamwork  คณะที่มีการทำงานเป็นทีม 
 
อัตลักษณ์ (Identity)  

จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

การตลาด 

การบัญชี 

การจัดการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นิเทศศาสตร ์

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

การจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

คณะวิทยาการจัดการ 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการการศึกษา 
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รองคณบดีวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

การจัดการ 

 

การตลาด 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

 

การบัญชี 

 

นิเทศศาสตร ์

การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริการ
การศึกษา 

ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 

บริหารธุรกิจ 

(MBA) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างบริหาร 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์ คณบดี   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์   รองคณบดี  กรรมการ 
 3. อาจารย์ดวงฤดี  จำรัสธนสาร  รองคณบดี  กรรมการ 
 4. อาจารย์ณฐ  สบายสุข   รองคณบดี  กรรมการ 
 5. นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์ หัวหน้าสำนักงาน  กรรมการและเลขานุการ  

6. นางสาววาริน ภารสุคนธ์   นักวิชาการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
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ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร   

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
1. นางสาวกรรณิการ์  มาระโภชน์ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
2. นายครรชิต  มาระโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นานาชาติ) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

3. นายณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี อาจารย์  บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

4. นางดวงฤดี  จำรัสธนสาร อาจารย ์ บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

5. นางสาวดาเรศ  วีระพันธ์ อาจารย ์ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

6. นายไตรภพ  โคตรวงษา อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

7. นางนภรภิสฎ์  ลัภกิตโร อาจารย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พฒันาการ) 
บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์) 

8. นายประสาน  นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. (วิทยาการจัดการ (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ)) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

9. นางพิมพ์จันทร์  อารยเมธาเลิศ อาจารย์ บช.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

10. นายภานุวัฒน์  ธัมมิกนันท์ อาจารย์ M.B.A. (Tourism and Hospitality) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

11. นางสาวรัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

12. นางสาววนิดา  รุ่งแสง อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

13. นายวัฒนา พิลาจันทร์ อาจารย์ บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) 
บธ.บ. (การบริหาร) 

14. นางสาวสินีนาถ เร่ิมลาวรรณ อาจารย์  กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)เกียรตินิยมอันดับ 2 

15. นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บช.บ. (การบัญชี) 

16. นางสุขิฏฐา วิริยะไกรกุล อาจารย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

17. นางสุพาพร ลอยวัฒนกุล อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 

18. นางสาวอรนุช กฤตยขจรสกุล อาจารย์ บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

19. นางสาวอัจนา ปราชญากุล อาจารย ์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

20. นายอำนวย ปาอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ค.ด. (พัฒนศึกษา) 
Mini-MBA in Marketing  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.บ. (นิติศาสตร์)   
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
21. นายกิตติวงค์  สาสวด อาจารย์  ปร.ด.[การบริหารการพัฒนา (การบริหารธุรกิจ  

(การจดัการ))] 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

22. นายคมสันต์ ธีระพืช อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

23. นางสาวจรรยา วังนิยม อาจารย์ บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

24. นายจัดการ หาญบาง อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ))         
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

25. นายจารุต ฐิติวร อาจารย์ พบ.ม. (พัฒนการเศรษฐกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

26. นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

27. นายณฐ สบายสุข อาจารย์ ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

28. นายนรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การบริหารการตลาด) 

29. นางสาวทักษินาฏ สมบูรณ์ อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

30. ว่าที่ร้อยโทธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย์  บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) 

31. นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล อาจารย์ นศ.ม. (วาทวิทยา) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)) 

32. นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนา อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)เกียรตินิยมอันดับ 2 
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

33. นางนิชชิชญา เกิดช่วย อาจารย์ ดร. บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์) 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) 

34. นางสาวปรัชญาเมธี  เทียนทอง อาจารย ์ บธ.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

35. นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย ์ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร)์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) 
กำลังศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

36. นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บธ.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

37. ว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร คงแสนคำ อาจารย์  ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) 
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

38. นางสาวพิพรรธน์ พิเชษฐศริประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
กจก.ม. (การจัดการ) 
บช.บ. (การบัญช)ี 

39. นางวัชราภรณ์ สิงห์สำราญ อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) 

40. นางวิชุดา จันทร์เวโรจน ์ อาจารย์  บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

41. นางสาวศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา อาจารย ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

42. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท ์ อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)      
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก             

43. นางสาวสุพรรัตน์ วงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
 

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สายวิชาการ 
44. นายกฤชชัย   สุขเสว ี อาจารย ์ บช.ม. (บัญชี) 

บช.บ. (การบัญช)ี 
45. นางภาวิณีย์   มาตแม้น อาจารย์  บธ.ด. (การตลาด) 

บธ.ม. (การตลาด) 
บช.บ. (การบัญช)ี 

46. นายปิยะพงศ์  พดัชา อาจารย์  กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
 

พนักงานประจำตามสญัญา สายวิชาการ 
47. Miss Wang, Yu-Wen อาจารย ์ B.A. Sociology 

 
ข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน 
48. นางสาวกรจิรา เขาเหม้น  รุ่ง
ศรีวรวัฒน ์

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไปชำนาญการ 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
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ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
49. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 
บธ.ม. (การจัดการ) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

50. นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

51. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ ์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

52. นางนวพร ม่วงทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

53. นางสาววาริน ภารสุคนธ ์ นักวิชาการศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
54. นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

55. นางสาวสมพร ศิริวรา นักวิชาการศึกษา บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) 
56. นางสาวสิริญพิชญา วงษ์เพชรอักษร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 
คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์) 
 

57. นางอโนชา กรันยช์าคร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด  57  คน  จำแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
สายวิชาการจำนวน  20  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจำนวน  23  คน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสาย
วิชาการจำนวน 3 คน พนักงานประจำตามสัญญา สายวิชาการจำนวน 1 คน  ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน 1 คน 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจำนวน 9 คน  โดยจำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ 

สายวิชาการ 

 

 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ 20 - 18           2 - 1 2 - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 20 - 12 8 - 1 2 - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 3 - 1 2 - - - - - - 
พนักงานประจำตามสัญญา 1 1 - - - - - - - - 

รวม 44 1 31 12 - 2 4 - - - 
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สายสนับสนุน 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
คุณวุฒิ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน 1 - 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 9 8 1 - 

รวม 10 8 2 - 
 
ข้อมูลนักศึกษา  

จำนวนนักศึกษา 

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
ภาคปกติ 

ปริญญาตร ี
ภาคพเิศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 216 - - - 216 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 189 - - - 189 
บัญชบีัณฑิต  สาขาวชิาการบัญชี 207 165 - - 372 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 210 - - - 210 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ 323 303 - - 626 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 111 54 - - 165 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 131 60 - - 191 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - 20 - 20 

รวม 1,387 582 20 - 1,989 
 
 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
ภาคปกติ 

ปริญญาตร ี
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 43 - - - 43 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 67 - - - 67 
บัญชบีัณฑิต  สาขาวชิาการบัญชี 40 62 - - 102 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 76 7 - - 83 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ 94 117 - - 211 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 28 - - - 28 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 8 - - 30 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - 3 - 3 

รวม 370 194 3 - 567 
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 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน  

คณะวิทยาการจัดการเปิดสอนทั้งหมด  8  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน  7  หลักสูตร
และหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน  1  หลักสูตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.    
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี นิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ นศ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 20 มิ.ย. 2560 
 ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศศ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 รอผลการ

พิจารณา 
 บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบญัช ี บช.บ. 2560 26 มี.ค. 2559 22 ม.ค. 2561 
 บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 13 มิ.ย. 2559 

 บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. 2559 26  มี.ค.  2559 รอผลการ
พิจารณา 

 บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 28 มิ.ย. 2559 
 บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 5 ส.ค. 2559 
ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ บธ.ม. 2559 26 มี.ค. 2559 2 ก.ย. 2559 

 
งบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ   

ประจำปีงบประมาณ 2561  

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริงร้อยละ 
1. งบประมาณแผ่นดนิ 3,270,600 3,147,089.92 123,510.80 96.22 
2. งบประมาณแผ่นดนิบริการวชิาการ 3,265,900 3,077,280.60 188,619.40 94.22 
3. เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,697,400 1,932,987.42 764,412.58 71.66 
4. เงินรายได้มหาวิทยาลัย กนัเหลื่อมปี 8,460 6,041.39 2,418.61 71.40 

รวม 9,242,360 8,163,399.33 1,078,960.67 88.32 
 
อาคารสถานที่ 
 1. อาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาคาร 1 
 3. อาคาร 3 
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รายงานการประเมินตนเอง   
คณะวิทยาการจัดการ 

 
มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 4.53 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.42 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 4.47 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.32 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัช ี 4.30 
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 4.48 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 4.46 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.50 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติของแต่ละหลักสูตร 35.48 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 8 
คะแนนที่ได้   4.44 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน 35.48 4.44 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ หน้า 11 
1.1-2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้า 10 
1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด หน้า 10 
1.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน้า 11 

1.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี หน้า 10 

1.1-6  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หน้า 11 

1.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว หน้า 12 

1.1-8  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หน้า 10 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.1 (ปริญญาตรี)  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 4.89 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.71 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 4.62 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.25 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัชี 4.29 
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 4.88 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 4.18 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของแต่ละหลักสูตร 30.82 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 7 
คะแนนที่ได้   4.40 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 88 4.40 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ หน้า 11 
1.2.1-2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้า 10 
1.2.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด หน้า 10 
1.2.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน้า 11 

1.2.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี หน้า 10 

1.2.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หน้า 11 

1.2.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว หน้า 12 

1.2.1-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หน้า 10 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2  (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลการดำเนินงาน 

ชื่อหลักสูตร คะแนน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 
  
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของแต่ละหลักสูตร 9.17 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 1 
คะแนนที่ได้  5 

 

สูตรการคำนวณ 

 คะแนนที่ได้ 

5 
=  5 

1 
 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 5 5 คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.2.2-1 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1.2.2-2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด 
1.2.2-3 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต ปริษัท 

ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด 
1.2.2-4 แนวทางการพัฒนาการชำระเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์บางน้ำเปรี้ยว จำกัด 
1.2.2-5 แนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการ อบชุบโลหะด้วยความร้อน 

กรณีศึกษา บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ ไรซิ่ง จำกัด 
1.2.2-6 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธรรมรักษ์ ออโต้

พาร์ท จำกัด 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.2.2.7 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรับรองการขยายตัวเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) กรณีศึกษา ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.2.2-8 แนวทางการพัฒนาพนักงานที่ใช้รถ PMHV เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาแบบทวีผล
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) กรณีศึกษา บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.2.2-9 กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได้ของธุรกิจประเภทร้านของฝากท่ีส่งผลต่อความยั่งยืนใน
ตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี 

รายละเอียดของผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อวารสาร/การประชุม
วิชาการ วนัเดือน ปีที่ตพีิมพ์) 

ค่า
น้ำหนัก 

นายสมภาร วรรณรก 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา 
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด 

วารสารเกษมบัณฑิต 
(ฉบับพิเศษ)  
กันยายน - ตุลาคม 2561 

0.8 

นายวราศักดิ์ ช้างขนุน 
การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ำที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ผลิต ปริษทั ปราจนีบุรีกลา๊ส 
อินดัสทรี จำกัด 

การประชุมวชิาการ  
คร้ังที่ 3 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต ศรีราชา  
30 สิงหาคม 2561 

0.2 

ว่าที่ ร.ต.หญิง เจนจิรา โชติชืน่ แนวทางการพัฒนาการชำระเงนิกู้
ของสมาชิกสหกรณ์บางนำ้เปรี้ยว 
จำกัด 
 
 
 

การประชุมวชิาการ  
คร้ังที่ 3 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต ศรีราชา  
30 สิงหาคม 2561 

0.2 

ว่าที่ ร.ต. ธงชัย แก้วควัน 
แนวทางการพัฒนาการตลาดของ
สินค้าและบริการดา้นการ อบชบุ
โลหะด้วยความร้อน กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ ไรซิ่ง จำกัด 
 
 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา  
คร้ังที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสังคมไทย” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  
18-19 ตุลาคม 2561 

0.2 
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ชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อวารสาร/การประชุม
วิชาการ วนัเดือน ปีที่ตพีิมพ์) 

ค่า
น้ำหนัก 

นางสาวชรินทร เขียวจันทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโต้พาร์ท จำกัด 

การประชุมวชิาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ  
คร้ังที่ 2  
 30 พฤศจิกายน 2561  
ณ บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสวนสุนนัทา 

0.20 

นายสทิธิกร พันศิริ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพื่อรับรองการขยายตัว
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กรณีศึกษา ตลาดบ้านใหม่ 
100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ  
คร้ังที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 
2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสนิทร ์

0.20 

นายธนาพฒัน์ กฤตนนท์พงศ์ แนวทางการพัฒนาพนักงานที่ใช้รถ 
PMHV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบำรุงรักษาแบบทวผีลทีทุ่กคนมี
ส่วนร่วม (TPM) กรณีศึกษา บริษัท 
ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ  
คร้ังที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 
2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสนิทร ์

0.20 

นายณัฐกานต์ จนัทราภิรมย์ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้
ของธุรกิจประเภทร้านของฝากที่
ส่งผลต่อความยั่งยนืในตลาดหนอง
มน จังหวัดชลบุร ี

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ  
คร้ังที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 
2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสนิทร ์

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.20 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านดิจิทัลและสร้าง 
  หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีทีส่อบผ่านการทดสอบความสามารถ 
ด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ผลการดำเนินงาน 

รายช่ือหลักสูตร จำนวน 
นักศึกษา 

จำนวน
ผู้สอบ 

จำนวน
ผู้สอบผ่าน 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 94 93 1 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 70 70 1 
3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 28 28 - 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 43 10 
5.  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 41 37 - 
6.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 42 42 - 
7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 71 71 1 
รวม  389 384 13 

 

สูตรการคำนวณ 

1. การหาค่าร้อยละ 
13 

X 100 =…….3.34.....……….. 389 
 

2. คะแนนที่ได้ 
3.34 

X 5 = …....0.17………….. 100 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 3.34 0.17 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3.1-1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ “สอบสมรรถนะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์” 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วม 
 ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ผลการดำเนินงาน 

รายช่ือหลักสูตร จำนวนนักศึกษารุ่น       
ปีสุดท้ายทั้งหมด 

จำนวนนักศึกษาที่
สร้างหรือมีส่วนร่วม 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 94 - 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

70 - 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 28 - 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 3 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัชี 41 - 
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 42 - 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 71 - 

รวม 389 3 
 

สูตรการคำนวณ 
1. การหาค่าร้อยละ 

3 
X 100 = 0.77 

389 
 

2. คะแนนที่ได้ 
0.77 

X 5 = 0.38  คะแนน 10 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 0.77 0.38 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3.2-1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 หน้า 14 
1.3.2-2 เอกสารโครงงาน เว็บไซด์วัดไผ่ดำเจริญสุข /จีรนันท์ พรมโสภา 
1.3.2-3 เอกสารโครงงาน การพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนวอนนภาศัพท์ / ธิดา ใหม่จันดี 
1.3.2-4 เอกสารโครงงาน เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ / สวรรยา ใสสุก 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ จำนวน  37 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่า
น้ำหนัก 0.2  จำนวน  25  เรื่อง ผลงานค่าน้ำหนัก 0.40 จำนวน 2 เรื่อง ผลงานค่าน้ำหนัก 0.60 จำนวน 7 
เรื่อง  ผลงานค่าน้ำหนัก 0.80 จำนวน 3 เรื่อง  ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
เท่ากับ 12.4 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 
(เร่ือง) 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ   

1 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.20 25 

2 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.40 2 

3 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 7 

4 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วนัที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 3 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 
(เร่ือง) 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณภาพงานสร้างสรรค์   
6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.20  

7 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40  
8 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60  
9 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 0.80  
10 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00  
11 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ 44  

วิธีการคำนวณ  

1.คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

12.4 
X 100 = 28.18 

44 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

28.18 
X 5 =  7.05   คะแนน 

20 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 28.18 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1 การศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
2.1-2 การรับรู้ความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวฒุิวิชาชพีอาชีพ

นักวิเคราะห์ออกแบบระบบขั้น3 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

2.1-3 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่ความยัง่ยืน (กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑช์ุมชนใน
เขตอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชงิเทรา) 

2.1-4 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขต่อพฤติกรรมสุขภาพและค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพ ของประชาชนตาม
กลุ่มอาชีพ ในเขตเมืองและชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

2.1-5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยนืในกลุ่มจังหวัด 
เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

2.1-6 การเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร ์

2.1-7 ปัญหาการปฏบิัติงานและความต้องการพัฒนาสมรรถนะดา้นบญัชีของผู้ประกอบ 
วิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัดฉะเชงิเทรา 

2.1-8 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

2.1-9 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงปี  
พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  

2.1-10 การประเมินการดำเนนิงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

2.1-11 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

2.1-12 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

2.1-13 การศึกษารูปแบบเวบ็ไซตส์ำหรบัวัดพยัคฆอินทาราม 
2.1-14 การศึกษารูปแบบการพัฒนาเวบ็ไซต์สำหรับวัดทา่เกวียน 
2.1-15 การศึกษาความต้องการพัฒนาเว็บไซตส์ำหรับวัดเกาะสมอ 
2.1-16 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพืน้ฐานบนเว็บไซต์กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทา่ลำบิด 
2.1-17 การพัฒนาเว็บไซตส์ำหรับวัดเจริญสุข (หนองบอน) 
2.1-18 การพัฒนาเว็บไซตส์ำหรับหมู่บา้นวังหูดิน ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพนั จังหวัด เพชรบูรณ์ 
2.1-19 สื่อและช่องทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อการส่งเสริมและพฒันาตลาดมะม่วงไทยสู่อาเซียน: 

กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดฉะเชงิเทรา 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-20 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มอิีทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
2.1-21 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยใช้เทคนิค เดลฟาย 
2.1-22 การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บเก่ียวผลผลิตมะมว่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  

บูรณาการสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาผู้ประกอบการสวนมะม่วงในจังหวัดฉะเชงิเทรา  
2.1-23 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและสง่เสริมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนเทพราช จงัหวัด

ฉะเชิงเทรา 
2.1-24 กลยุทธ์การตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัทจัดนำเที่ยวใน

ต่างประเทศ 
2.1-25 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสนิค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1-26 The Owners/Managers Competencies for SMEs: The Case of Thai Traditional 

Massage Businesses 
2.1-27 Managing to Reduce the Risk of Mango Harvest and to Make the Value of 

Integrated Agro-Tourism : A Case Study of Mango Orchard Entrepreneurs in 
Chachoengsao ,Thailand 

2.1-28 รูปแบบการจัดการเงินและหนีส้นิของครูตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1-29 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกรณีศึกษาคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ์
2.1-30 สภาวะความจำเปน็ต่อความต้องการแรงงานตา่งดา้ว และทัศนคติของผู้ประกอบการในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1-31 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1-32 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชงิเทรา 
2.1-33 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพืน้ที่ตำบลคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1-34 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยนืของชุมชน ตำบลบางสมัคร อำเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1-35 Proposed TPM Implementation 

Process based on Organizational Readiness for Change 
2.1-36 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าผักเบอร์ 8 เพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1-37 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผกัเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.1-38 สรุปจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด 
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รายละเอียดของผลงานของอาจารย์ประจำ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
อ.ดาเรศ วีระพันธ์ 
อ.กรรณิการ์ มาระโภชน ์
อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ ์

การศึกษาทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ ครั้งที่ 
9 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 42 – 50 

0.2 

อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ ์
อ.กรรณิการ์ มาระโภชน ์
อ.ดาเรศ วีระพันธ์ 
อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ตามมาตรฐานสมรรถนะของ
สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพอาชีพ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบขั้น3 
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 67 – 78 

0.2 

ผศ.ประสาน นนัทะเสน 
อ.ปิยะภัทร คงแสนคำ 
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 

กลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยนื 
(กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑช์ุมชนใน
เขตอำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา) 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 355 – 361 

0.2 

อ.จารุต ฐิติวร 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.อรวี บุญกัลยา 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและค่าใช้จา่ย
ด้านสุขภาพ ของประชาชนตาม
กลุ่มอาชีพ ในเขตเมืองและชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 371 – 378 

0.2 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยนืใน
กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 441 – 451 

0.2 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ การเปรียบเทียบคุณภาพในการ

ให้บริการของศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตัง้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร ์

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 452 – 462 

0.2 

อ.ดวงฤดี จำรัสธนสาร 
อ.พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ 
อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.กฤชชัย สุขเสวี 

ปัญหาการปฏบิัติงานและความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะดา้นบญัชี
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 464 – 472 

0.2 

อ.ณฐ สบายสุข 
อ.ธนัช ถิ่นวัฒนากูล 
อ.สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล 
อ.ปิยะภัทร คงแสนคำ 
อ.นภรภิสฎ์ ลัภกิตโร 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิานิเทศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559) 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 616 – 623 
 

0.2 

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
ดร.ปิยะพงศ์  พัดชา 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 624 – 630 

0.2 

อ.คมสันต์ ธีระพืช 
ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 
อ.วนิดา รุ่งแสง 
ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน ์
ผศ.สุพรรัตน์ วงษ์ศร ี

การประเมินการดำเนนิงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ 
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 631 – 637 
 

0.2 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
อ.วัฒนา พิลาจนัทร ์
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ ์
อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ 
อ.ชุติมา นุตยะสกุล 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559)  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 638 – 645 
 

0.2 

อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล 
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย 
อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อ.สุพาพร ลอยวัฒนกลุ 
ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวชิาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 646 – 656 
 

0.2 

อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา การศึกษารูปแบบเวบ็ไซตส์ำหรบั
วัดพยัคฆอินทาราม 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 820 – 827 

0.2 

อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา การศึกษารูปแบบการพัฒนา
เว็บไซต์สำหรับวัดทา่เกวียน 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 836 – 847 

0.2 

อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา การศึกษาความต้องการพัฒนา
เว็บไซต์สำหรับวัดเกาะสมอ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 848 – 858 

0.2 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูล

พื้นฐานบนเว็บไซต์กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านทา่ลำบิด 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 984 – 993 

0.2 

อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ การพัฒนาเว็บไซตส์ำหรับ 
วัดเจริญสุข (หนองบอน) 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ 
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 1020 – 1026 

0.2 

อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ การพัฒนาเว็บไซตส์ำหรับหมู่บา้น
วังหูดินตำบลหนองแจง อำเภอบึง
สามพัน จังหวัด เพชรบูรณ ์

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 1027 – 1035 

0.2 

อ.ณฐ สบายสุข 
อ.ธนัช ถิ่นวัฒนากูล 
อ.สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล 
อ.ปิยะภัทร คงแสนคำ 

สื่อและช่องทางการประชาสัมพนัธ์
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาตลาด
มะม่วงไทยสู่อาเซียน: กรณีศึกษา
พื้นที่จังหวัดฉะเชงิเทรา 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 1134 – 1143 
 

0.2 

อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ ์
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ไอศกรีมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 1184 – 1192 
 

0.2 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
ผศ.ประสาน นนัทะเสน 
อ.คมสันต์ ธีระพืช 

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)โดยใช้เทคนิค เดลฟาย 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 1193 – 1202 
 

0.2 

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 
อ.วนิดา  รุ่งแสง 
น.ส.สมพร  ศิริวรา 

การบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงในการเก็บเก่ียวผลผลิต
มะม่วงเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
บูรณาการสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร : กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
สวนมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ราชนครินทร์วิจัยและวชิาการ  
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หน้า 1203 – 1213 
 

0.2 

อ.ดวงฤดี จำรัสธนสาร 
อ.พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ 
อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.กฤชชัย สุขเสวี 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ส่งเสริมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ของชุมชนเทพราช จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 9 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี  
18-19 ตุลาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หน้า 504-514 
 
 
 

0.2 

อ.ภาวิณีย์ มาตแม้น กลยุทธ์การตลาดบริการทีส่่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้สงูอายุที่ใช้
บริการบริษัทจัดนำเที่ยวใน
ต่างประเทศ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 9 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี  
18-19 ตุลาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ  
หน้า 902-911 

0.2 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ ์
อ.ดวงฤดี จำรัสธนสาร 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความต้องการเกี่ยวกับสินคา้
เกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 9 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี  
18-19 ตุลาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ  
หน้า 891-901 

0.2 

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ The Owners/Managers 
Competencies for SMEs: The 
Case of Thai Traditional 
Massage Businesses 

MIRDEC-7th, International 
Academic Conference on 
Social Science, 
Multidisciplinary and 
Globalization Studies (Global 
Meeting Social Science 
Community), 
Madrid, SPAIN. 
(2018)26-29 March 2018 
 

0.4 

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 
อ.วนิดา รุ่งแสง 
น.ส.สมพร ศิริวรา 

Managing to Reduce the Risk 
of Mango Harvest and to 
Make the Value of Integrated 
Agro-Tourism : A Case Study 
of Mango Orchard 
Entrepreneurs in 
Chachoengsao ,Thailand 

The IAFOR International 
Conference on Sustainability, 
Energy & the Environment  
Hawaii 2018 
P. 59 - 65 

0.4 

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย รูปแบบการจัดการเงินและหนีส้นิ
ของครูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

วารสารสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2561 
หน้า 198 – 207 
 

0.6 

อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา 
อ.จัดการ หาญบาง 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจยักรณีศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ์

วารสารราชนครินทร์ 
มกราคม – มิถุนายน 2561 
หน้า 133 – 137 

0.6 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 
อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล 

สภาวะความจำเปน็ต่อความ
ต้องการแรงงานตา่งดา้ว และ
ทัศนคติของผู้ประกอบการในพืน้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 33 
มกราคม – มิถุนายน 2561 
หน้า 153 - 161 

0.6 

ดร.กิตติวงค์ สาสวด แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเทพ
ราช จังหวัดฉะเชงิเทรา 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 
248-258 

0.6 

อ.กรรณิการ์ มาระโภชน ์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
หน้า 1-9 
 
 

0.6 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน ์
อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
อ.ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท ์
อ.ไตรภพ โคตรวงษา 
อ.ทักษินาฏ สมบูรณ ์
อ.กรรณิการ์ สุภาภา 
น.ส.จุฑาพร แก่นอ้วน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบมีส่วนร่วมในพืน้ที่ตำบลคลอง
เข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
หน้า 73-81 

0.6 

อ.สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ 
ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง 
อ.ดาเรศ  วีระพันธ์ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุม
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561  
หน้า 74 – 82 
 

0.6 

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา  
อ.ชุติมา นุตยะสกุล 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยนื
ของชุมชน ตำบลบางสมัคร อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1  
มกราคม – เมษายน 2561 
หน้า 141 – 152 
 

0.8 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ Proposed TPM 

Implementation 
Process based on 
Organizational Readiness for 
Change 

Advances in Social 
Sciences Research 
Journal, 2018, Vol.5(3),  
85-91.United Kingdom 

0.8 

ดร.ณัฐพล บัวเปลีย่นสี 
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ ์
นายบุญชาติ คติวัฒน ์
น.ส.วันเพ็ญ กลับกลาย 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
สินค้าผักเบอร์ 8 เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรใน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

วารสารวชิาการ มหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
หน้า 52 - 65 

0.8 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  กับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)      

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  จำนวน 15 ชิ้น  จากผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรมทั้งหมด  จำนวน 37 ชิ้น 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  

                    15 
X 100 = 40.54 

37 
 

2. แปลงค่าร้อยละทีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

40.54 
X 5 =  6.75  คะแนน 

30 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 40.54 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2.1-1 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่ความยัง่ยืน (กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑช์ุมชนใน

เขตอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชงิเทรา) 
2.2.1-2 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขต่อพฤติกรรมสุขภาพและค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพ ของประชาชนตาม

กลุ่มอาชีพ ในเขตเมืองและชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
2.2.1-3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยนืในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูม ิ
2.2.1-4 ปัญหาการปฏบิัติงานและความต้องการพัฒนาสมรรถนะดา้นบญัชีของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีใน

เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-5 สื่อและช่องทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อการส่งเสริมและพฒันาตลาดมะม่วงไทยสู่อาเซียน: 

กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดฉะเชงิเทรา 
2.2.1-6 การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บเก่ียวผลผลิตมะมว่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า บูรณา

การสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาผู้ประกอบการสวนมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
2.2.1-7 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและสง่เสริมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนเทพราช จงัหวัด

ฉะเชิงเทรา 
2.2.1-8 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสนิค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-9 สภาวะความจำเปน็ต่อความต้องการแรงงานตา่งดา้ว และทัศนคติของผู้ประกอบการในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-10 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-11 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชงิเทรา 
2.2.1-12 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพืน้ที่ตำบลคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-13 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผกัเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-14 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยนืของชุมชน ตำบลบางสมัคร อำเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-15 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าผักเบอร์ 8 เพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รายละเอียดของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

ผศ.ประสาน นนัทะเสน 
อ.ปิยะภัทร คงแสนคำ 
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 

กลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่ความ
ยั่งยืน (กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑช์มุชนในเขตอำเภอบางคลา้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

อ.จารุต ฐิติวร 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.อรวี บุญกัลยา 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพ ของประชาชนตามกลุ่มอาชีพ ในเขต
เมืองและชนบทจังหวัดฉะเชงิเทรา ชลบุรี และระยอง 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง
ยั่งยืนในกลุ่มจงัหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 
 

อ.ดวงฤดี จำรัสธนสาร 
อ.พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ 
อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.กฤชชัย สุขเสวี 

ปัญหาการปฏบิัติงานและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านบัญชีของผูป้ระกอบ 
วิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัดฉะเชงิเทรา 

อ.ณฐ สบายสุข 
อ.ธนัช ถิ่นวัฒนากูล 
อ.สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล 
อ.ปิยะภัทร คงแสนคำ 

สื่อและช่องทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดมะม่วงไทยสู่อาเซียน: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 
อ.วนิดา  รุ่งแสง 
น.ส.สมพร  ศิริวรา 

การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บเก่ียวผลผลิต
มะม่วงเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า บูรณาการสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร : กรณีศึกษาผู้ประกอบการสวนมะม่วงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 

อ.ดวงฤดี จำรัสธนสาร 
อ.พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ 
อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.กฤชชัย สุขเสวี 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและสง่เสริมในการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนของชุมชนเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ ์
อ.ดวงฤดี จำรัสธนสาร 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 
อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล 

สภาวะความจำเปน็ต่อความต้องการแรงงานตา่งดา้ว และ
ทัศนคติของผู้ประกอบการในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดร.กิตติวงค์ สาสวด แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลเทพราช จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

อ.กรรณิการ์ มาระโภชน ์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย 
: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน ์
อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
อ.ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ 
อ.ไตรภพ โคตรรวงษา 
อ.ทักษินาฏ สมบูรณ ์
อ.กรรณิการ์ สุภาภา 
น.ส.จุฑาพร แก่นอ้วน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพืน้ที่
ตำบลคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ.สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ 
ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง 
อ.ดาเรศ  วีระพันธ์ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
อ.ชุติมา นุตยะสกุล 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยนื
ของชุมชน ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ดร.ณัฐพล บัวเปลีย่นสี 
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ ์
นายบุญชาติ คติวัฒน ์
น.ส.วันเพ็ญ กลับกลาย 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าผักเบอร์ 8 เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอพนมสารคาม จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.2  ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ 
  ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน 7 ชิ ้น  จากผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด  จำนวน  37  ชิ้น 
 

สูตรการคำนวณ 
1. การหาค่าร้อยละ 

7 
X 100 = 18.92 37 

 

2. คะแนนที่ได้ 
18.92 X 5 =      4.73  คะแนน 

20 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 18.92 4.73 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2.2-1 ประกาศทุนวิจัย สกว. 2558 เพ่ิมเติม และเอกสารกลยุทธ์การตลาดสำหรับ

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา/ ประสาน นันทะเสน, ปิยะภัทร คงแสนคำ, 
พิพรรธน์ พิชฐศิรประภา, วสนุธรา นันทะเสน 

2.2.2-2 ประกาศทุนวิจัย สกว. 2559 เพ่ิมเติม และเอกสารสื่อและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาตลาดมะม่วงไทยสู่อาเซียน : กรณีศึกษา
พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา/ ณฐ สบายสุข, ธนัช ถิ่นวัฒนากูล, สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล, 
ปิยะภัทร คงแสนคำ, บุญสืบ ขลิบเพ็ง 

2.2.2-3 ประกาศทุนวิจัย สกว. 2560 และเอกสารการพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุม
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา/ สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, 
เพ็ญศรี ปักกะสีนัง, ดาเรศ วีระพันธ์ 

2.2.2-4 ประกาศทุนวิจัย สกว. 2560 และเอกสารการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผัก
เบอร์ 8 เพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอพนมสารคามจังหวัด
ฉะเชิงเทรา/ ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี, ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์, บุญชาติ คติวัฒน์ 
และวันเพ็ญ กลับกลาย 

2.2.2-5 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและส่งเสริมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนตำบล
เทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา/ ดวงฤดี จำรัสธนสาร, พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ,  
สิริวรรณ ชวลิตเมธา, อัจนา ปราชญากุล, กฤชชัย สุขเสวี 

2.2.2-6 กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัทจัด
นำเที่ยวในต่างประเทศ/ ภาวิณีย์ มาตแม้น 

2.2.2-7 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการเก่ียวกับสินค้าเกษตรของ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในองค์การบริหารส่งนตำบลหนองแหน  
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา/ ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์,  
ดวงฤดี จำรัสธนสาร 

2.2.2-8 เอกสารความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
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รายละเอียดของคณาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชื่อ-นามสกุล ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ

ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่สร้าง
เครือข่าย
ภายนอก 

แหล่งทุน 

นายประสาน นันทะเสน 
นายปิยะภัทร คงแสนคำ 
น.ส.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 

กลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (กรณศีึกษา:
ผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สกว. สกว. 

นายณฐ สบายสุข 
นายธนัช ถ่ินวัฒนากูล 
นางสุขิฏฐา วิริยะไกรกลุ 
นายปิยะภัทร คงแสนคำ 

สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดมะม่วงไทยสู่
อาเซียน : กรณศีึกษาพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สกว. สกว. 

นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท ์
น.ส.ดาเรศ วีระพันธ์ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคมุ
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร ์8 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สกว. สกว. 

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนส ี
น.ส.ปรดีาพร อารักษส์มบูรณ ์

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผัก
เบอร์ 8 เพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรในอำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สกว. สกว. 

ดวงฤดี จำรัสธนสาร  
พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ   
สิริวรรณ ชวลิตเมธา 
อัจนา ปราชญากุล 
กฤชชัย สุขเสว ี

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและสง่เสริม
ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชน
ตำบลเทพราช จงัหวัดฉะเชิงเทรา  

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏกลุ่มศรี

อยุธยา 

มรร. 

ภาวิณีย์ มาตแมน้ กลยุทธ์การตลาดบริการทีส่่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้สงูอายุที่ใชบ้ริการบริษัท
จัดนำเที่ยวในต่างประเทศ  

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏกลุ่มศรี

อยุธยา 

งบประมาณ
ส่วนตัว 

ปราริชาติ รื่นพงษพ์ันธ ์
ดวงฤดี จำรัสธนสาร 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความ
ต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแหน  
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏกลุ่มศรี

อยุธยา 

มรร. 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจหลัก  คือ  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งเดิมในปีการศึกษา 
2560  มีการบริการวิชาการเรื่อง “การท่องเที่ยวตามศาสตร์ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ตอน คืนชีวิตให้
แม่น้ำบางปะกง ในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน และในปีการศึกษา 2561 มีชุมชนที่ได้รับ
การบริการวิชาการท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย  จำนวน 4 ชุมชน  คือ   

1. ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
2. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม 
3. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม 
4. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
2 ชุมชน 4 ชุมชน 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1 สรุปโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง   
3.1-2 สรุปโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน   
3.1-3 สรุปโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม   
3.1-4 สรุปโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพระราโชบาย 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการกำหนดชุมชนเป้าหมายในปีการศึกษา 2561  จำนวน 5 ชุมชน  ซึ่งมี
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพระราโชบาย  จำนวน 1 ชุมชน  คือ  ชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 1. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ตำบลคลอง
เขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (มีนาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559) (ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ 
และอ.ทักษินาฏ สมบูรณ์) 

ผลของการดำเนินการ  มีการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศน์ และวัฒนธรรมตำบลคลองเขื่อน ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน
โดยมีอาจารย์ปราโมทย์ รัตนสินทร์ เป็นประธานร่วมกับสมาชิกในพ้ืนที่ตำบลคลองเขื่อน และมีเส้นทางการ
ท่องเที่ยว “สิ่งดีดี ที่คลองเขื่อน” เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทำป้ายบอกทาง มีการจัดกิจกรรม  ธ.ก.ส. นำเที่ยวทั่วไทยตามรอยเท้าพ่อ  จาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

2. โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1” วันที่ 19 ถึง 
21 พฤษภาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรม เป็นบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้สนใจด้าน
การท่องเที่ยว จำนวน 80 คน ซึ่งได้องค์ความรู้คือ การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนยั่งยืน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ”  วันที่ 23 ถึง 
25 มิถุนายน 2558 ผู้เข้ารับการอบรม เป็น นักเรียน ในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน จำนวน 80 คน จาก 3 
โรงเรียน (โรงเรียนวัดบ้านกล้วย โรงเรียนวัดเทวารุธฯ และ โรงเรียนวัดคลองเขื่อน)  ซึ่งได้องค์ความรู้คือ 
การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี การฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว กิจกรรม “รู้รากเหง้า รู้เท่าทัน” 

4. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2559 ถึง กันยายน 2560) (ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ และคณะ) 

5. โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว”  วันที่ 30 
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ผู ้เข้ารับการอบรม เป็นผู ้แทนชุมชน ชาวบ้านที ่ดำเนินการด้านการ
ท่องเที่ยว จำนวน 40 คน ซึ่งได้องค์ความรู้คือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มาตรฐานที่พักแรมโดยชุมชน 
การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวชุมชน 

6. โครงการบริการวิชาการ “การท่องเที่ยวตามศาสตร์ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ตอน 
คืนชีวิตให้แม่น้ำบางปะกง”  วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560  ณ เดวา รีสอร์ท ตำบลคลองเขื่อน อำเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา   (โครงการดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว)   
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7. โครงการบริการวิชาการ “การท่องเที่ยวตามศาสตร์ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ตอน 
มัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา คืนชีวิตให้แม่น้ำบางปะกง”  วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561  ณ โรงเรียนวัด
คลองเขื ่อน เดวา รีสอร์ท และพื้นที ่ หมู ่ 3 ตำบลคลองเขื ่อน อำเภอคลองเขื ่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(โครงการดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว)   

8. โครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรใน
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  พ.ศ. 2562   

          “โครงการพัฒนาในพื้นที่ตำบลคลองเข่ือน”  
8.1 การสำรวจพื้นที่ โดยสำรวจและจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อยโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน กับ ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ตำบลคลองเขื่อน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และผู้นำเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีตำบลคลองเขื่อน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ผลการดำเนินงาน ได้ข้อมูลบริบทพื้นที่และความต้องการในการพัฒนาชุมชน
นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งทางด้านบริการวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานวิจัย 

8.2 การบริการวิชาการ การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อน
ออนไลน์และถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ตแก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน 
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการดำเนินงาน  การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชากลยุทธ์
การตลาดบนอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิ จ) 
การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อนออนไลน์ ww.khlongkhuean.com สามารถสืบค้นข้อมูล
ชุมชนภายในเว็บไซต์ รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ แทปเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดี  และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ตแก่ชุมชนในพื้นที่ ตำบลคลองเขื่อนให้เกษตรกร
และผู้ที่สนใจเรื่อง “การใช้งานระบบการประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อนออนไลน์และการส่งเสริมการตลาด
บนอินเทอร์เน็ต” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน 

8.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงของดีคลองเขื่อน 
ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อยกระดับการจัดจำหน่ายมะม่วงของดีคลอง
เขื่อนเป็นของฝากประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการดำเนินงาน จากการสัมภาษณ์ความต้องการรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิพากษ์แบบและคัดเลือกแบบโดยผู้นำ
ชุมชนตำบลคลองเขื่อน จัดพิมพ์ตามแบบและส่งมอบแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน 
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้แก่ผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนและผู้ที่สนใจในเรื่อง “การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงของดีคลองเขื่อน และการประยุกต์ใช้ QR Code กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP” 
รองรับผลผลิตมะม่วงคัดคุณภาพพิเศษจากชุมชนในการจัดจำหน่ายเป็นของฝากโดยการบริหารจัดการ
ภายใต้วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพตำบลคลองเขื่อน 
 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
2 ชุมชน 1 ชุมชน 2 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1 รายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3.1 จำนวนผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้าง 
   ความเข็มแข็ง  

 
ผลการดำเนินงาน 
 คณะ...................................ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547                
ที่กำหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยให้เรียนรูและเสริมสร้างความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา 
และนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนา ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม  จึงได้การจัดโครงการพัฒนาผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  
และนักการเมืองท้องถิ่นท่ีได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง คือ  โครงการ...................................... ผลพบวา่  
มีผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง  จำนวน............... 
คน 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
.............คน .............คน ……….. คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3.1-1 สรุปโครงการ............................................................................ 
3.3.1-2 รายชื่อผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้าง 

ความเข็มแข็ง 
 
ประเมินเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3.2 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง     

ผลการดำเนินงาน 
 คณะ...................................ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547                
กำหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยให้เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  จึงได้การจัด
โครงการเสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   คือ               
โครงการ...................................... ผลพบว่า  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็ม
แข็ง จำนวน............... คน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

.............คน  .............คน ……….. คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3.2-1 สรุปโครงการ............................................................................ 
3.3.2-2 รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง 

 
ประเมินเฉพาะคณะครุศาสตร์ 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 จำนวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นทีด่ำเนินการหรือมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณค่า 
และจิตสำนึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบาย   

ผลการดำเนินงาน  
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักในด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดย
ร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม  และท้องถิ่น  เพื่อสร้างหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือฐานข้อมูล
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
เสริมสร้างคุณค่า และจิตสำนึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบาย  จำนวน 4 เรื่อง 
ดำเนินการโดยคณะ  จำนวน 3 เรื่อง 
 

องค์ความรู้ หน่วยงานที่
นำไปใช้ประโยชน์ 

 การได้มาซึ่งองค์ความรู้การปลูกไผ่และการสร้างฝายเพื่อความสมบูรณ์
ของป่า นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ท่าตะเกียบไปพบผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน(คุณ
นเรศ) เรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
รวมทั้งเรียนรู้การปลูกป่าทำอย่างไรให้ต้นไม้อยู่รอดและโตเร็ว คนทั่วไปจะปลูก
ต้นไม้เมื่อเริ่มต้นฤดูฝน เพราะเข้าใจว่า ต้นไม้จะได้รับน้ำฝนอย่างต่อเนื่องและรอด
เป็นต้นโตได้ แต่เมื่อลงไปศึกษาพบว่า ควรปลูกต้นไม้ช่วงปลายฤดูร้อนและให้น้ำ
พอประทังชีวิตของต้นไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไผ่  เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ด้วย
ความกลัวตายต้นไผ่จะเร่งโตอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้  จึงเป็นการส่งต่อองค์ความรู้
การปลูกต้นไม้อย่างไรให้โตไว ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องราวคนปลูกป่าได้อย่างดี   
เช่นเดียวกันกับการสร้างฝาย  จากประสบการณ์ของคนพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาแห้ง
แล้งและการชะล้างหน้าดินของน้ำในฤดูฝน การทำฝายชะลอน้ำจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยการเรียนรู้ลักษณะทางภูมิประเทศ  
ชั้นหิน ดิน  เส้นทางน้ำ  การกำหนดจุดเพื่อสร้างฝาย ระดับความสูงของฝาย  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างฝาย องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้รับการ
ถ่ายทอดหลังจากนั้นได้นำองค์ความรู้ทั้งการปลูกป่า และการสร้างฝายมาเรียบ
เรียงเพื่อการถ่ายทอดให้กับน้อง ๆ เยาวชนผ่านกิจกรรม “การเป็นมัคคุเทศก์น้อย
ตามรอยพระราชา สร้างป่าต้นน้ำบางปะกง รุ่นที่ 1” ภายในกิจกรรมประกอบด้วย  
การเล่าเรื่องราวผู้เฒ่าเล่าขาน  ลูกหลานจดบันทึก  คน ป่า ช้าง อยู่ร่วมกันอย่างไร  
มีการนำเยาวชนในโครงการไปร่วมปลูกป่าและสร้างฝาย และการฝึกการนำชมโดย
นำข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ มาใช้ในการพากษ์สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวกับป่า  ช้าง 
ฝายชะลอน้ำ น้อง ๆ เยาวชนสามารถทำได้ดี  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า  

ชุมชนวัดเขา
กล้วยไม้  
อ.ท่าตะเกียบ  
จ.ฉะเชิงเทรา 
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องค์ความรู้ หน่วยงานที่
นำไปใช้ประโยชน์ 

1. นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอด เพ่ือสร้างมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 

2. เยาวชนมีความภาคภูมิใจในชุมชน และมีความคาดหวังกับปลูกป่าและ
สร้างฝายได้สำเร็จ ทั้งนี้กิจกรรมยังสามารถสร้างรอยยิ้มแห่งความ
ภาคภูมิใจให้กับเยาวชนที่มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และ
สามารถปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า 

3. ชุมชนมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีมัคคุเทศก์น้อยที่สามารถบอก
ความเป็นตัวตนของชุมชนได้ 

 การได้มาซึ่งองค์ความรู้การปลูกข้าวและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว  วิถีชีวิต
ของคนสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง  นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่หมู่ 3 ต.คลองเขื่อน       
อ.คลองเขื่อน  ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาและพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการปลูกข้าว  
ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันการไถนา  การเตรียมดิน  
การเตรียมกล้า การดำนา  การทำขวัญนา  การทำขวัญช้าว  การทำหุ่นไล่กา การ
ใส่ปุ๋ย  ศัตรูข้าว  การเกี่ยวข้าว การฝัดข้าว การสีข้าว และสายพันธุ์ข้าว รวมทั้งวิถี
ชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชทางการเกษตร เช่น มะม่วง และการจับสัตว์น้ำ กุ้ง ปู 
ปลาในแม่น้ำบางปะกง  
องค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้รับการถ่ายทอด หลังจากนั้นได้นำ
องค์ความรู้การปลูกข้าวและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว    วิถีชีวิตของคนสองฝั่งริม
แม่น้ำบางปะกง มาเรียบเรียงเพ่ือการถ่ายทอดให้กับน้อง ๆ เยาวชนผ่านกิจกรรม 
การเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา คืนชีวิตให้น้ำบางปะกง รุ่นที่ 1  ภายใน
กิจกรรมประกอบด้วย  การเล่าเรื่องราวผู้เฒ่าเล่าขาน  ลูกหลานจดบันทึก และ
การเขียนเรื่องราว Story board จากองค์ความรู้ สู่การถ่ายทอดให้เยาวชนในพ้ืนที่ 
ตำบลคลองเขื่อน ได้ภาคภูมิใจและสามารถพากษ์ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้ฟังอย่าง
น่าชื่นชม   
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า  

1. นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอด เพ่ือสร้างมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 

2. เยาวชนมีความภาคภูมิใจในชุมชน และมีความคาดหวังกับปลูกป่าและ
สร้างฝายได้สำเร็จ ทั้งนี้กิจกรรมยังสามารถสร้างรอยยิ้มแห่งความ
ภาคภูมิใจให้กับเยาวชนที่มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และ
สามารถปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า 

3. ชุมชนมีผู้สืบทอดสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีมัคคุเทศก์
น้อยที่สามารถบอกความเป็นตัวตนของชุมชนได้ 

ตำบลคลองเขื่อน  
อำเภอคลองเขื่อน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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องค์ความรู้ หน่วยงานที่
นำไปใช้ประโยชน์ 

 การได้มาซึ่งองค์ความรู้การเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน  การปลูกป่าชายเลน  
และวิถีคนปากแม่น้ำบางปะกง จากการที่นักศึกษามีโอกาสได้รับทราบปัญหา
สิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาพลาสติก ถุงพลาสติกในทะเล
ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเมื่อกินถุงพลาสติกเข้าไปสุดท้ายคือ เสียชีวิต   
ปัญหาการลดน้อยลงของป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่ง  นักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว   จึงได้ลงพื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนและ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการพูดคุยซักถามกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เรียนรู้
ระบบนิเวศชายฝั่งปากแม่น้ำบางปะกง  การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
รวมทั้งเรียนรู้เรื่องปลูกป่าชายเลน  การเพาะต้นกล้า การนำต้นกล้าไปปลูก  การ
ใช้กระบอกไม้ไผ่เพาะเลี้ยงต้นกล้าแทนการใช้ถุงพลาสติก  การดูแลสุขภาพด้วยชา
ขลู่  การนำเกลือมาทำเกลือสปา  องค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้
เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดหลังจากนั้นได้นำองค์ความรู้ทั้งการเพาะกล้าไม้ป่า
ชายเลนในกระบอกไม้ไผ่  การปลูกป่าชายเลน   การทำชาขลู่  และการทำเกลือส
ปามาเรียบเรียงเพ่ือการถ่ายทอดให้กับน้อง ๆ เยาวชนผ่านกิจกรรม “มัคคุเทศก์
น้อยตามรอยพระราชา เพ่ือพัฒนาปากน้ำบางปะกง รุ่นที่ 1” ภายในกิจกรรม
ประกอบด้วย  การเล่าเรื่องราวผู้เฒ่าเล่าขาน  ลูกหลานจดบันทึก  คน ป่า(ชาย
เลน) สัตว์น้ำ พึ่งพาอยู่ร่วมกันอย่างไร สาธิตการเลือกลูกจาก  ผ่าลูกจาก ภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านการนำลูกจากมาปรุงอาหารและทำขนม  มีการนำเยาวชนใน
โครงการไปร่วมเพาะกล้าในกระบอกไม้ไผ่ ปลูกป่าชายเลน  และการฝึกการนำชม
โดยนำข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ มาใช้ในการพากษ์สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวกับป่าชาย
เลน สัตว์น้ำ วิถีชาวประมงชายฝั่ง และการอนุรักษ์ป่าชายเลน  น้อง ๆ เยาวชน
สามารถทำได้ดี  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า  

1. นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอด เพ่ือสร้างมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 

2. เยาวชนมีความภาคภูมิใจในชุมชน และมีความคาดหวังกับปลูกป่าและ
สร้างฝายได้สำเร็จ ทั้งนี้กิจกรรมยังสามารถสร้างรอยยิ้มแห่งความ
ภาคภูมิใจให้กับเยาวชนที่มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และ
สามารถปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า 

3. ชุมชนมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีมัคคุเทศก์น้อยที่สามารถบอก
ความเป็นตัวตนของชุมชนได้ 

 

ชุมชนบางตำหรุ  
อ.เมือง จ.ชลบุรี  
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 ดำเนินการร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม และท้องถิ่น  จำนวน 1 เรื่อง     

องค์ความรู้ หน่วยงานที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

 ทางวัดเทพราชได้จัดสร้างอาคารเรือนไทยภาคกลาง ลักษณะใต้ถุนสูงเพ่ือ
ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ อาทิ  เครื่องสีข้าว  เกวียน  เรือ  และ
ชั้นบนอาคารแต่ละหลังจะจัดแสดง ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีต  
เพ่ือให้ผู้ที่มาเข้าชมได้เห็นวิวัฒนาการของเครื่องใช้ความเชื่อต่าง ๆ และได้
รับทราบที่มา รวมทั้งความภาคภูมิใจของชาวเทพราชที่เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาสเมืองฉะเชิงเทราและได้ล่องเรือพระที่นั่งมาถึงวัดเทพราช มีการทำครัว 
ตั้งเครื่องเสวย  และทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันที่วิหาร ระหว่างรอตั้ง
เครื่องเสวย พระองค์ทรงทอดพระเนตรเจดีย์ของวัด และได้ทรงชมว่า เป็นเจดีย์
ที่สวยงามมาก ดังนั้นเพื่อให้การนำชมของมัคคุเทศก์น้อยพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัด
เทพราชถูกต้องตามหลักการนำชม  จึงมีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเป็น
มัคคุเทศก์ไปถ่ายทอดและฝึกให้นำชม  นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมเติมในส่วนของ
การเป็นเจ้าบ้านที่ดีทางการท่องเที่ยวให้อีกด้วย  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า  

1. อาจารย์ได้บริการวิชาการโดยใช้ผลจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
จากปราชญ์ชาวบ้าน ข้าวของที่จัดแสดง มาประกอบกับองค์ความรู้ด้าน
การนำชมพิพิธภัณฑ์ไปถ่ายทอดเพ่ือสร้างมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน 

2. เยาวชนมีความภาคภูมิใจในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเทพราช และมีความ
คาดหวังในการมีโอกาสนำชมผู้ที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์  ทั้งนี้กิจกรรมยัง
สามารถสร้างรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนที่มีโอกาสสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับชุมชน และสามารถปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. ชุมชนมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีมัคคุเทศก์น้อยที่สามารถบอก
ความเป็นตัวตนของชุมชนได้ 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัด
เทพราช 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุ/ไม่บรรลุ 
5 เรื่อง 4 เรื่อง 4 คะแนน ไมบ่รรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-1 เล่มสรุปโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เทศบาลตำบลเทพราช 
4.1-2 เล่มสรุปโครงการการเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา สร้างป่าต้นน้ำบางปะกง รุ่นที่ 1 
4.1-3 เล่มสรุปโครงการการเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา คืนชีวิตให้น้ำบางปะกง รุน่ที่ 1 
4.1-4 เล่มสรุปโครงการการเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา เพ่ือพัฒนาปากน้ำบางปะกงรุน่ที่ 1 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1.1 จำนวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียน TQR  
  (ไม่ประเมินในปีการศึกษา 2561) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การบริหารตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
  การบริหารงานด้านการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ  มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน  44  คน  มี
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจำนวน  1,387  คน  ภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจำนวน  582 คน  
และระดับปริญญาโทจำนวน  20  คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,989  คน   
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
1.  จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 1,989 
2.  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 1,488.87 
3.  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  44 
4.  สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 33.17 : 1 
5.  สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน 25 : 1 
6.  ผลต่างระหว่างสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
    ที่เป็นจริง – สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตาม 
    เกณฑ์มาตรฐาน 

8.17 

7.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 32.68 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 

33.17 - 25 
X 100 = 32.68 25 

 

2. นำค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคำนวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น  5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนน ดังนี้ 

คะแนนที่ได้ = 
 

5 – 
 (ค่าร้อยละที่คำนวณได้จากข้อ 2.3) 

4 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 ร้อยละ  32.68 0   คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2561    
5.2.1-2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  ปีการศึกษา 2561   
5.2.1-3  จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 จัดบริการให้

คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 

 จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 
2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการ
ดำเนินการในเรื่องของการให้บริการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ มีการ
จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดยมีระบบและ
ขั้นตอนดังนี้ 

          
ขั้นตอนการบริการ ให้ค าปรึกษา แนะแนว ส าหรบันักศึกษา
คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภั ราชนครินทร์

      

นักศึกษาที่ต้องการขอรับบริการ ปรึกษา

กรอกประวัติ ข้อมูลในการขอรับบริการ ปรึกษา

เข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
การขอรับบริการ ปรึกษา

 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-1) 
 ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแบบคำขอรับบริการ
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับบริการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-2) 
 จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 
2560 ทางคณะวิทยาการจัดการ ได้
ดำเนินการนำผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 เข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
โดยในที่ประชุมได้นำผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการสำหรับนักศึกษาในปี 
2560 มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยผลจาก
แบบสอบถามและข้อเสนอแนะที่ให้
นักศึกษาได้กรอกข้อมูลหลังจากท่ีได้รับการ
บริการแล้ว ในปี 2560 นั้นพบว่า เรื่อง

5.2.2-1-1 แผนผัง/แผนภาพ
ขั้นตอนการขอรับ
บริการ 

5.2.2-1-2 แบบคำขอรับบริการ 
5.2.2-1-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่
1/2561  
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ความไม่สะดวกของสถานที่ให้บริการและให้
คำปรึกษา นักศึกษาบางคนยังไม่รู้ว่าที่คณะ
มีการให้บริการคำแนะนำและให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษา รวมถึงเรื่องของระบบและ
ขั้นตอนวิธีการ รวมไปถึง บุคลากรที่จะให้
คำปรึกษายังมีไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักศึกษาท่ีมีจำนวนมาก ดังนั้นในที่ประชุม
ของคณะกรรมการฯ จึงเห็นควร 1. ปรับ
พ้ืนที่ของห้องให้คำปรึกษาและให้บริการแก่
นักศึกษาใหม่ ให้มีความสะดวกสบายมาก
ขึ้น เป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 2. ฝาก
อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฯ จากตัวแทน
สาขาวิชาต่าง ๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และ
แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการให้บริการ
และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 3. เรื่องของ
ขั้นตอนและระบบการให้บริการนั้น ขอให้
ทางคณะช่วยจัดทำแผนผังและแผนภูมิ
รูปภาพเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบการ
ให้บริการ และประเด็นที่ 4. เรื่องของ
บุคลากรที่จะคอยให้คำปรึกษามีจำนวนน้อย
นั้น ก็ให้ทางคณะเพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่จะคอย
ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ิมเติมอีก 1 
ท่าน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการที่
คณะจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
ให้บริการเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นโดยในปี
การศึกษา 2561  
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-3) 
 ทางคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการ
ปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาตามที่ได้
ระบุไว้โดยมีการจัดทำแผนผังและแผนภูมิ
รูปภาพเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบการ
ให้บริการ มีการปรับภูมิทัศน์ห้องให้
คำปรึกษาใหม่และมีการเพ่ิมจำนวน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เจ้าหน้าที่ท่ีจะคอยให้คำปรึกษา โดยทาง
คณะได้จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  
1. ด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ
เกี่ยวกับหลักสูตร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามแผนการ
เรียนและระเบียบของมหาวิทยาลัย แนะนำ
วิธีการปรับตัวในระบบการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษา เช่น การ
เลคเชอร์ในชั้นเรียน การปฏิบัติให้ตรงตาม
กำหนดเวลาในปฎิทินวิชาการ เอกสาร 
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ทางวิชาการ โดย
ยึดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ระบบการ
ตัดเกรดในชั้นเรียน เสริมทักษะทางวิชาการ 
การแข่งขันชิงรางวัลทางวิชาการ เป็นต้น 
 2. ด้านทักษะชีวิต ให้คำปรึกษา แนะนำ 
การแก้ปัญหาส่วนตน ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้คำปรึกษาแนะนำตักเตือนการ
ปรับตัวในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน การ
เข้าสังคม การคบเพ่ือน การวางตนอย่าง
เหมาะสม การสื่อสารกับบุคคลอื่น การท้อง
ก่อนวัยอันควร และมารยาททางสังคม  
เป็นต้น 

2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษาทุน
กู้ยืมทางการศึกษา  
(กรอ. และ กยศ.) 

 คณะวิทยาการจัดการมีการให้ข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์และโอกาส
ในการประกอบอาชีพ เพื่อเตรียมตัวและ
พัฒนาตนเข้าสู่วิชาชีพให้ข้อมูลแนะนำแหล่ง
งาน สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
คำปรึกษาการหางานเพื่อเสริมรายได้
ระหว่างศึกษา การปรับตัวในการทำงาน 
ของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ

5.2.2-2-1 ภาพเว็บไซต์คณะแสดง
ข้อมูลกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร, แหล่ง
งานเต็มเวลา นอก
เวลา, ทุนการศึกษา 

5.2.2-2-2 ภาพสื่อสังคมออนไลน์
ของคณะ 
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นอกเวลาแก่นักศึกษาตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดทำเว็บไซด์คณะวิทยาการจัดการ 
http://fms.rru.ac.th/ ซึ่งเชือ่มโยงจาก
หน้าหลักไป ยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ (http://rru.ac.th) 
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
IT ของคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และทุกหน่วยงานย่อย
ภายในคณะวิทยาการจัดการ สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการไปยัง
นักศึกษาได้ตามหมวดหมู่ อาทิเช่น ข่าว
ทั่วไป ข่าวการศึกษาต่อ ข่าวปริญญาตรี 
ข่าวปริญญาโท ข่าวการรับสมัครงาน และ
ข่าวทุนการศึกษา เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-1) 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ภายในคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นการ
สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นและมีประโยชน์ให้ทั้ง
อาจารย์ และนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมและ
แหล่งงานต่าง ๆ  
3. สื่อออนไลน์ต่าง ๆ คณะวิทยาการจัดการ 
มีการเปิดหน้า Facebook ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
สามารถติดต่อสื่อสารได้ ทันเหตุการณ์ และมี
ส่วนร่วมแสดงความเห็น
www.facebook.com/fms.rru.th/?fref=ts 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-2) 

5.2.2-2-3 ป้ายแผนผังอาคาร
เรียนต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย (ในเมือง) 
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4. สำหรับป้ายแผนผังอาคารเรียนต่าง ๆ / 
ห้องพยาบาล / ห้องสุขา ภายใน
มหาวิทยาลัยนั้น ทางมหาวิทยาลัยและทาง
คณะวิทยาการจัดการมีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ  
รวมทั้งให้บริการนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการทราบข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน  เช่น 
ติดต่อกองทุน กยศ. ติดต่อประกันอุบัติเหตุ 
ติดต่อวิชาทหาร เป็นต้น ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-3) 

3 คณะจัดให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
เพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

     สำหรับการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษานั้น 
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ให้กับนักศึกษา ทั้งทางด้านคุณธรรมและ
ทางด้านจริยธรรม ด้านความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ทักษะทางด้านปัญญา
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะ
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ต่อตนเองและผู้อื่น  
ทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร ภาษาและการใช้ IT รวมถึงอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้
งาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็นการ 
เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ใน
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
สำนักงาน เรื่องบุคลิกภาพและมารยาททาง
สังคม เรื่องการเขียน resume สมัครงาน 
เรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น 

5.2.2-3-1 เล่มสรุปโครงการ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ประจำปี
การศึกษา 2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เพ่ือให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้มี
ทักษะและศักยภาพที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-3-1) 

4 ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

 หลังจากท่ีทางคณะวิทยาการจัดการ
ได้ดำเนินการจัดบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
รวมถึงจัดให้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลานอกเวลาแก่นักศึกษา 
ทุนกยศ.และกรอ. และจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
โดยทางคณะมีการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการทุกครั้งซึ่งผล
ของการดำเนินการทั้ง 3 เรื่องมีดังนี้ 
หัวข้อการประเมินคุณภาพ คะแนน 
การบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

3.96 

การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา 

3.75 

กิจกรรมเตรยีมความพร้อม
เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4.34 

     ซึ่งทั้ง 3 ข้อได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งหมด 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-4-1, 5.2.2-4.2, 
5.2.2-4.3) 

5.2.2-4-1 ผลสรุปภาพรวมของ
การประเมินการ
จัดบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ  

5.2.2-4-2 ผลสรุปภาพรวมของ
การประเมินการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่
นักศึกษาทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา 

5.2.2-4-3 เล่มสรุปโครงการ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ประจำปี
การศึกษา 2561 

5 นำผลการประเมิน
จากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการ

 จากผลการดำเนินงานข้างต้น เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา ทางคณะวิทยาการ
จัดการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

5.2.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของ
นักศึกษา 

พัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จัดการ แล้วได้นำผลการประเมินจากท้ัง 3 
หัวข้อ เข้าในที่ประชุมเพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการได้รับทราบและให้
คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือ
ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

หัวข้อการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน 
 ปี2560 

คะแนน 
ปี 
2561 

การบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 

3.74 3.96 

การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาทุนกู้ยืม
ทางการศึกษา 

3.52 3.75 

กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

3.95 4.34 

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะว่าเรื่อง
ของการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะนั้นควร
เพ่ิมช่องทางในการให้บริการนอกจากจะ
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แล้วควรมีช่องทาง
ออนไลน์ในการถาม-ตอบให้คำปรึกษา
สำหรับนักศึกษาท่ีไม่สะดวกในการเดินทาง

นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่
2/2561  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มาติดต่อด้วยตนเองที่คณะ ส่วนเรื่องของการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา ทางคณะควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้โดย เช่น ให้
ข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาได้แจ้ง
ให้กับนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง และในส่วน
ของกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาที่
ทางคณะได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี
การศึกษา 2561 นั้นจากผลของ
แบบสอบถามของนักศึกษา นักศึกษาเห็นว่า
ควรเพิ่มชั่วโมงในการจัดการอบรมต่อเรื่อง
ให้มากกว่านี้และทางคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะว่าควรจะจัดสถานที่หรือห้อง
อบรมต่อเรื่องให้อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อความ
สะดวกในการย้ายหรือเปลี่ยนกลุ่มตาม
หัวข้อ ซึ่งจากคำเสนอแนะจาก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ทัง้ 3 
เรื่องนั้น ทางคณะวิทยาการจัดการโดยฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะก็จะได้นำเป็น
ข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนในการปรับปรุงในการ
พัฒนาการให้บริการต่าง ๆ และการให้
ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักศึกษาต่อไป   
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-5-1) 

6 ให้ข้อมูลและความรู้
ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่าของคณะ 

    คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าของคณะโดยการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่

5.2.2-6-1 เล่มสรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแก่ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 
โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารรวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ศิษย์
เก่า ให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ในยุคปัจจุบันและสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของตนเองให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้เชิญวิทยากรมา
บรรยายในหัวข้อ“การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่กับการทำงาน” โดยมี
ศิษย์เก่าจากทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาการ
จัดการ ได้มาร่วมกิจกรรมและได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงได้มาสร้าง
เครือข่ายที่ดีระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
กับศิษย์เก่าและเป็นกัลยาณมิตรในการ
ทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-4-6) 

ประจำปีการศึกษา 
2561 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5) 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมืองท่ีรู้คุณค่า 
และรักความเป็นไทย 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 จัดทำแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการ
จัดกิจกรรม 

    ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการ
จัดการ มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ที่
ส่งเสริมและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้านและนอกจากนี้คณะวิทยาการ
จัดการยังให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษาที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมี
ประสบการณ์นอกห้องเรียน อันจะส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้าน
สติปัญญา สังคม  อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-1-1) 
  โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ การมีส่วนร่วมในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การ
ดำเนินงาน การประเมินผลและการ
ปรับปรุงแผน โครงการ/กิจกรรม โดยในปี
การศึกษา 2561นี้ ทางคณะวิทยาการ
จัดการมีการดำเนินงานในการพัฒนา
นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งจะเป็นผู้ดูแล กำกับและติดตามงานด้าน
กิจการนักศึกษาระดับคณะเพ่ือร่วมกัน

5.2.3-1-1 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2561 

5.2.3-1-2 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.3-1-3 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2561 
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จัดทำแผน การวางแผนงาน ร่วมกันกำหนด
รูปแบบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
การกำกับและการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ด้านการพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
เมื่อทำโครงการ/กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-2) 
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี
การศึกษา 2561 ซึ่งจะมีนักศึกษาที่ถูก
คัดเลือกจากสาขาวิชาต่าง ๆ มาเป็นตัวแทน
จากทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือทำหน้าที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
และดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการและมีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและ
เข้าประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
ดำเนินงานพัฒนานักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ และวางแผนในการ
ดำเนินงานการจัดโครงการ/การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-3) 
3. ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุมจัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดย
ให้นักศึกษาที่เป็นตัวแทนจากทุกสาขาวิชา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาใน
การจัดทำแผนกิจกรรมของคณะ และมีการ
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ร่วมกันจัดทำแผน การวางแผนงาน ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ และนำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุม
ระดับคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารคณะรับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
 

2 ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ดำเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ และการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให้
ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

2.1 คุณธรรม 
จริยธรรม  

2.2 ความรู้  
2.3 ทักษะทาง

ปัญญา  

      สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ คณะ
วิทยาการจัดการมีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประจำปี
การศึกษา 2561 ที่และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และรักความ
เป็นไทย คือ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพ โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านยิม ความรู้สึกของผู้อื่น 
ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม อาทิ  มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี 
เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก เป็นต้น ได้แก่ 

5.2.3-2-1 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2561 

 

คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และท านุบ ารุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

วิทยาการจัดการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4 ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

2.5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.6 กิจกรรม
ให้ความรู้และ
ทักษะการประกัน
คุณภาพแก่
นักศึกษา  

2.7 กิจกรรมที่
ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ
เป็นไปตามที่
กำหนดใน มคอ. 2  

 - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พ่ีสีส้ม 
ประจำปีการศึกษา 2561 
 - กิจกรรมสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 
2561  
 - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
 - กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ทำบุญวัน
ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ร่วมสานสายใยความ
ผูกพันและจิตอาสาของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 (2) ด้านความรู้ และการเป็นพลเมืองที่รู้
คุณค่า คือ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องสำหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาและตระหนักถึง
งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วน
หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้อง
ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
ได้แก่ 
 - โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมืองรู้คุณค่างานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 - กิจกรรมทำนุบำรุงและส่งเสริมคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ
วิทยาการจัดการ 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คือ สามารถ
ค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม ่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงาน         
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
อ่ืนๆ ด้วยตนเอง  สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึง
ความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้
ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 
สำหรับหลักฐานวิชาชีพ นักศึกษาสามารถ
ใช้วิธีการปฏิบัติงานประจำและหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
ได้แก่  
 - กิจกรรมสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 
2561 
- โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมืองรู้คุณค่างานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 - กิจกรรมเวทีสร้างสรรค์ศิลปะและ
วัฒนธรรมราชนครินทร์ 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ คือ มีส่วนช่วยและเอ้ือ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำใน
สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของ
กลุม่  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ ได้แก่  
 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2561 
 - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พ่ีสีส้ม 
ประจำปีการศึกษา 2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 - กิจกรรมสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 
2561  
 - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2561 
 - กิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ชุมชน 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า  และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของ การนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกัน  ได้แก่ 
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 
2561 
 - กิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษายุคดิจิทัล 
(6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา คือ ให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ได้แก่  
- โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมืองรู้คุณค่างานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
(7) กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นไปตามที่กำหนดใน 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มคอ.2 จากการประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าด้วยมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานทั้ง 5 
ด้าน โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียนในเรื่อง การมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ ทางคณะวิทยาการจัดการได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะใน
ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการแห่งศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับ
ผู้ประกอบการ ทักษะด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือมีจิตนาการ ทักษะด้านการ
บริหารจัดการ เป็นต้น 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 
2561  
     ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการได้มีแผนการ
จัดและดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งได้ระบุ
ทุกกิจกรรมไว้ในแผนเพื่อดำเนินงาน โดยให้
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
ภาระหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ได้ 
ครบถ้วนทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-2-1) 

3 ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการ มีการ
ประเมินผล

 เมื่อทางคณะวิทยาการจัดการได้
ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

5.2.3-3-1 เล่มสรุปโครงการทุก
โครงการ/กิจกรรม ปี
การศึกษา 2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนำผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานครั้ง
ต่อไป 

งานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ก็จะมีการประเมินผลความสำเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมทุกครั้ง โดย
ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดความรู้ 
การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวนผู้เข้าร่วม หรืออ่ืน ๆ ตามตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
ประจำปี
การศึกษา 2561 

1. นศ.มีความ
เข้าใจการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อปรับ
บุคลิกภาพ
นักศึกษา 
3.เพื่อเรียนรูก้าร
ทำงานร่วมกัน 

1. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ500คน 
2. ความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่า 3.51 
3.นศ.มีความเข้าใจ
การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60.  

1. นศ.มีความ
เข้าใจการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 
ร้อยละ 70  
2. เพื่อปรับบุคลืก
ภาพนักศึกษา 
ร้อยละ 83 
3. ได้เรียนรู้ใน
การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ และ
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ร้อยละ 
81.60 
 

กิจกรรมกีฬา
สานสัมพันธ์
น้อง-พี่สสี้ม 
ประจำปี
การศึกษา 2561 

1.นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
2. นศ.ได้เรียนรู้ใน
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
3. นศ.มีความ
รับผิดชอบ 
 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ500คน 
2. ความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่า 3.51 
3. นศ.มีความ
รับผิดชอบและมี
ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 

1. นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
ร้อยละ 88.40 
2. นักศึกษาได้
เรียนรู้การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ ร้อยละ 
88.40 
3.นศ.มีความ
รับผิดชอบและมี
ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน ร้อยละ 
70 

กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน 
ประจำปี
การศึกษา 2561 

1. เพื่อสง่เสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ใหก้ับ
นักศึกษา 
2. เพื่อให้
นักศึกษาชัน้ปีท่ี 
4 มีความรู้ มี
ทักษะและ
เทคนิคด้านการ
สมัครงาน 

1. ผู้เข้า ร่วม
กิจกรรมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3. นศ.มีความรู้และ
ทักษะด้านการ
สมัครงานไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ50 ของผู้เข้า
อบรม 

1. นักศึกษาได้รับ
การสง่เสรมิ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 
86.80                
2. นักศึกษามี
ความรู้ ทักษะ 
และเทคนิตด้าน
การสมัครงาน 
ร้อยละ 87.40 
 

กิจกรรมสารภี
เกมส์ ประจำปี
การศึกษา 2561 

1. ส่งเสรมิสุขภาพ
ให้กับนักศึกษา 
2. นักศึกษามีอัต
ลักษ์ตาม
มหาวิทยาลัย 

1. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 
2.  มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีอัตลักษ์
ตามมหาวิทยาลัย
กำหนด ร้อยละ50  

1. ส่งเสรมิ
สุขภาพให้กับ
นักศึกษา ร้อยละ 
78.4 
2. นักศึกษามีอัต
ลักษณ์ตาม
มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 76.00 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานสโมสร
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

1. เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ ความ
เข้าใจและรู้จกัการ
เป็นพลเมืองทีรู่้
คุณค่าในระบอบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

1. จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3.นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจและรู้จัก
การเป็นพลเมืองทีรู่้
คุณค่าในระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 60   

1. นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจและรู้จกั
การเป็นพลเมืองที่
รู้คุณค่าในระบอบ
ประชาธิปไตย
ร้อยละ 82.5 

 

กิจกรรมอบรม
ผู้นำนักศึกษายุค
ดิจิทัล 

1. นักศึกษามี
ทักษะของการเป็น
ผู้นำที่ดี รู้จกัการ
ทำงานเป็นทีม 
2. นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการวาง
แผนการดำเนิน
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ 
ในปีการศึกษา 
2562 

1. จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. จำนวนแผนการ
ดำเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของ
คณะวิทยาการ
จัดการ ในปี
การศึกษา 2562 
จำนวน 5 กิจกรรม 
3. มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
4. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะ
ของการเป็นผู้นำที่ดี
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70 

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะ
ของการเป็นผู้นำ
ที่ด ีรู้จักการ
ทำงานเป็นทีม 
ร้อยละ 87.25 
2. นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ของคณะ
วิทยาการจัดการ 
ในปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 
89.75 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็น
พลเมืองรู้คุณค่า
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

1. รู้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
และPDCA 
2. มีทกัษะการ
ทำงาน PDCA 
 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน 
2. มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
PDCA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
PDCA ร้อยละ 
90.6                     
2. ผู้เข้าร่วมมี
ทักษะการทำงาน 
PDCA รอ้ยละ 
85.5 
 

    และจะได้มีการนำผลการดำเนินงานใน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าหารือ
ในที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือรับฟังและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือที่จะได้นำผลการประเมินที่ได้รับ
ดังกล่าวทุกโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุง
การดำเนินงานกิจกรรมอ่ืนต่อไปและการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาหน้า
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 5.2.3-3-1) 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4 ประเมิน

ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2561 แล้ว ทางคณะวิทยาการ
จัดการ โดยงานกิจการนักศึกษาได้มีการ
ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไว้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ขอแผน  
ปี 2561 

ตัวชี้วัด ผลการประเมนิ 

1. ได้แผนจากการบูรณา
การ ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ กลยทุธ์ และ
ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมนโยบาย
ในทุกระดบั 

1. จำนวนแผนได้จาก
การบรูณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ กลยทุธ์ 
และตัวช้ีวัดที่
ครอบคลมุนโยบายใน
ทุกระดบั จำนวน 1 
แผน 

1. ได้แผนจากการบูร
ณาการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ กลยทุธ์ 
และตัวช้ีวัดที่
ครอบคลมุนโยบายใน
ทุกระดบั จำนวน 1 
แผน 

2. นักศึกษาและคณาจารย์
ในคณะมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

1. นักศึกษาและ
คณาจารย ์ในคณะมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

1. นักศึกษาและ
คณาจารย ์ในคณะมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนร้อยละ 60 

3. ดำเนินงานตามแผน
กิจกรรมด้านกิจการ
นักศึกษา  

1. ดำเนินงานตาม
แผนกิจกรรมด้าน
กิจการนักศึกษา ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

1. ดำเนินงานตาม
แผนกิจกรรมด้าน
กิจการนักศึกษา 
จำนวน 7 กิจกรรม 

    จากข้อมูลตามตารางข้างต้น ทางคณะ
วิทยาการจัดการได้ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครบทั้ง 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
ของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการแล้วฝ่าย
งานกิจการนักศึกษาก็ได้นำผลการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังกล่าวเข้าท่ี
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินการและรับฟังความ
คิดเห็น การประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดย ซึ่ง
คณะกรรมการต่างก็ให้ข้อเสนอแนะว่าในปี
การศึกษา 2562 ทางคณะควรให้นักศึกษา 

5.2.3-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
2/2561  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีส่วนร่วม
ในการวางแผนให้มากกว่านี้ ซึ่งทางงาน
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการก็จะ
ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวไปปรับปรุงและวางแผนเพ่ือปรับใช้
ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-4-1) 

5 นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

       และเม่ือได้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ
จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ข้างต้น
แล้ว ทั้งผลของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและผลของความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม ทางฝ่ายงาน
กิจการนักศึกษาก็จะประชุมกับทาง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งชุดเก่า
และชุดใหม่เพ่ือร่วมกันจัดทำแผนการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2562 โดย
เอาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และ
คำแนะนำจากคณะกรรมดังกล่าวข้างต้นมา
ร่วมกันเพื่อที่จะปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในการ
วางแผนงานพัฒนากิจการนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในปี
การศึกษา 2562 ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-5-1) 

5.2.3-5-1 แผนงานพัฒนากิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2562 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลุ 
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การบริหารงานด้านวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.4  ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีนโยบาย ทิศทาง

งานวิจัย และแผนพัฒนา
งานวิจัยของคณะที่
ตอบสนองนโยบาย                 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นตามแนว
พระราชดำริ 

     ในปีการศึกษา 2561 คณะได้จัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 19/2561 เพ่ือร่วมกันกำหนด
นโยบาย ทิศทางงานวิจัยของคณะ ที่
สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ในวาระท่ี 4.3 เป็น
การพิจารณากำหนดนโยบายวิจัยเชิง
พ้ืนที่ มีการแบ่งงบประมาณ เป็น 2 
ส่วน คืองบประมาณบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและงบประมาณจัดสรร
ทุนวิจัยให้กับผู้วิจัย ซึ่งในการจัดสรร
ทุนวิจัยมีเงื่อนไขท่ีสำคัญ คือผู้ที่รับทุน
วิจัยในครั้งนี้ ต้องไม่ค้างส่งงานวิจัย 
เป็นหัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 2 
โครงการ และเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ไม่เกิน 
3 โครงการ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-2)  
 และในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
21/2561ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านการวิจัย 3 
คณะกรรมการดังนี้ 
1. อนุคณะกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ  
2. คณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยระดับคณะ  
3. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการ
วิจัยและผลงานวิชาการ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-3)  

5.2.4-1-1 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 33/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการวิจัย
และผลงานวิชาการ 

5.2.4-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะครั้งที่ 19/2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 

5.2.4-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะครั้งที่ 21/2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

5.2.4-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะครั้งที่ 3/2562วันที่ 
23 พฤษภาคม 2562 

5.2.4-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ด้านการวิจัยฯ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 29
พฤษภาคม 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา
งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการให้ความเห็นชอบใน
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการครั้งที่ 3/2562 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-4)  
 คณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยระดับคณะได้จัดประชุมครั้งที่ 
1/2562 เพ่ือร่วมกันกำหนดพ้ืนที่ใน
การทำวิจัยของคณาจารย์ในคณะ และ
ประกาศของคณะวิทยาการจัดการ 
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการพัฒนาการบูรณาการ
วิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของ
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โครงการ
นี้ตอบสนองนโยบาย ตามยุทธศาสตร์
ชาติ และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตาม
แนวพระราชดำริ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-5) 

2 คณะมีส่วนร่วมในการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  และเป็น
ปัจจุบันเพื่อการบริหาร
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย งาน

 คณะมีส่วนร่วมในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยโดยดำเนินการผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพ่ือบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย  ขอบเขตและ
ประเภทของทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  นักวิจัยของ
คณะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ  

5.2.4-2-1 ภาพเว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
http://research.rru.ac.th 

5.2.4-2-2 ภาพระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการ 

http://researchfms.rru. 
ac.th 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

(เอกสารหมายเลข 5.2.4-2-1) 
นอกจากนี้คณะได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็น
ระบบที่จัดทำขึ้นเฉพาะคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
รายชื่อนักวิจัย  ชื่อโครงการวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงาน ที่สามารถสืบค้น
ได้ เพ่ือการบริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมได้ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-2-2) 

3 คณะจัด หรือมีส่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้  

3.1ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม หรือ
หน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  หรือศูนย์ให้
คำปรึกษาด้านวิจัย  

3.2  ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

3.3  สิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือการรักษา

 คณะจัดห้องปฏิบัติงานวิจัยที่ชั้น 
1 อาคาร 3 สามารถใช้ประชุมกลุ่มย่อย 
หรือเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดม
ความคิดเห็นได้  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-1) 
 มีห้องสมุดให้นักวิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลหนังสือ  และมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูล
สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนเครื่องพิมพ์
ระบบเครือข่าย พร้อมทั้งบริการให้ยืม
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและ
อุปกรณ์ได้ เช่น โปรเจคเตอร์  กล้อง
ถ่ายรูป เครื่องฉายภาพ เป็นต้น  
 (เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-2) 
 คณะพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยเพื่อให้นักวิจัยสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยได้  มีการรักษาความปลอดภัย
งานวิจัยทั้งในส่วนของระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยคณะ และระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย เป็นการกำหนดให้

5.2.4-3-1 ภาพห้องปฏิบัติงานวิจัย   
5.2.4-3-2 ห้องสมุดคณะและ

ห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย 

5.2.4-3-3 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.4-3-4 เอกสารเผยแพร่ แหล่ง
ทุน การอบรมและ
ประชุมวิจัย 
http://doc.rru.ac.th 

5.2.4-3-5 จดหมายราชการ  
             ที่ ศธ 0549.06/ว07 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             เทพสตรี และแบบตอบ

รับ 
5.2.4-3-6 ภาพกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
ทุนภายนอก 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความปลอดภัยใน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม เช่น  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

3.4  กิจกรรมวชิาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์เช่น การ
จัดประชุมวชิาการ จัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้านการวิจยัของ
มหาวิทยาลัยหรือ
เครือข่าย  การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ หรือการ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รบัเชิญ 
(visiting professor) 

นักวิจัยต้องมี User name และ 
Password ของตนเองเป็นการเฉพาะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-3) 
 นอกจากนี้คณะได้ส่งเสริมให้
นักวิจัยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่
จำเป็นโดยจัดสรรงบประมาณให้   
และคณะยังประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ 
edoc เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก การจัดประชุมงาน
วิชาการเพ่ือนำเสนองานวิจัย เป็นการ
ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางให้คณาจารย์ใน
คณะได้รับข้อมูลทางด้านงานวิจัย  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-4) 
 คณะได้ส่งเสริมงานวิจัยโดยการ
นำคณาจารย์เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี ในวันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งมีคณาจารย์จาก
คณะ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร ปรีดาพร 
อารักษ์สมบูรณ์ และ อาจารย์จัดการ  
หาญบาง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-5) 
 นอกจากนี้คณะยังได้จัดประชุม
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนภายนอก 
และจัดทำคู่มือ เผยแพร่ให้คณาจารย์
ในคณะทราบและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-6,  
5.2.4-3-7) 

5.2.4-3-7 คู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอทุนภายนอก 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4 คณะสนับสนุนให้

อาจารย์เสนอขอ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทำงาน
วิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

 คณะสนับสนุนให้อาจารย์เขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยผ่านทาง
โครงการ FRMU ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณตามสัดส่วนของอาจารย์ใน
คณะ ในปีงบประมาณ 2561 เป็น
จำนวนเงิน 207,770.27 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 
130,000 บาท รวมเป็นเงิน 
337,770.27 บาท โดยคณะได้จัดทำ
โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัย
ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของ
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-4-1) 
 และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2562 คณะได้ดำเนินการเชิญชวน
คณาจารย์ที่สนใจลงพ้ืนที่ตำบลคลอง
เขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและ
สังเคราะห์โจทย์วิจัย และ 
คณะอนุกรรมการบริการจัดการ
งานวิจัยระดับคณะได้ร่วมกันพิจารณา 
ประกาศของคณะวิทยาการจัดการ 
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการพัฒนาการบูรณาการ
วิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของ
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือ
กำหนดกรอบในการวิจัย และกำหนด
งบประมาณในการวิจัยสำหรับผู้ขอทุน
วิจัย (เอกสารหมายเลข 5.2.4-4-2) 
 คณะได้ประกาศการขอรับทุน
การวิจัยในคณาจารย์ในคณะทราบ มี

5.2.4-4-1 โครงการพัฒนาการ 
บูรณาการงานวิจัยตาม
บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาท้องถิ่นกับความ
ร่วมมือของชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5.2.4-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยฯ 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29
พฤษภาคม 2562 

5.2.4-4-3 บันทึกข้อความที่ อว 
0627.06/411 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562  

5.2.4-4-4 บันทึกข้อความที่ อว 
0627.06/412 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562 

5.2.4-4-5 บันทึกข้อความที่ อว 
0627.06/413 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คณาจารย์ในคณะส่งหัวข้อวิจัยที่จะ
ขอรับทุนสนับสนุนจำนวน 4 ข้อเสนอ
โครงการวิจัย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2562 คณะได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ 
เพ่ือ กลั่นกรองและตรวจสอบความ
ถูกต้องในเชิงเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย
ของข้อเสนอโครงการวิจัย และ
พิจารณาคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย ซึ่งได้ทำการประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และแจ้งให้
คณาจารย์ทราบ โดยมีคณาจารย์ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 3 ข้อเสนอ
โครงการ และได้รับเงินสนับสนุน
โครงการ 80,000 บาท (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4-4-3, 5.2.4-4-4, 
5.2.4-4-5) 

5 คณะสนับสนุนให้
อาจารย์ขอรับ
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย                 
งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์

 คณะส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย   งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติให้อาจารย์ตีพิมพ์งานวิจัย
ระดับชาติ  โดยคณะได้จัดสรรงบ
พัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้คณาจารย์
ท่านละ 5,000 บาท ให้คณาจารย์ของ
คณะเพ่ือใช้ในการแพร่ผลงานวิจัย  
โดยคณะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  

5.2.4-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 
0548.05/159 ลงวันที่ 
28 มกราคม 2562 

5.2.4-5-2 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 13/2562 เรื่อง
ให้ข้าราชการเดินทางไป
ราชการ 

5.2.4-5-3 บทความวิจัย เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาสมรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์ของ
หน่วยงานภาคราชการ
ในกลุ่มจังหวัด EEC 

5.2.4-5-4 บทความวิจัย เรื่อง 
การศึกษาศักยภาพเชิง
พ้ืนที่และแนวทางการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

นานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี ในวันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2562  (เอกสารหมายเลข 
5.2.4-5-1, 5.2.4-5-2)  
 และนำบทความผลงานวิจัยจาก
คณาจารย์ของคณะไปนำเสนอ 2 
บทความ คือ แนวทางการพัฒนาสมรถ
นะทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาค
ราชการในกลุ่มจังหวัด EEC ผู้นำเสนอ
คือ ผศ.ดร ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ 
และ การศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนที่และ
แนวทางการจัดการเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวภายในวันเดียวของอำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำ
เสนอคือ อาจารย์จัดการ  หาญบาง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-5-3, 5.2.4-
5-4) 

จัดการเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวภายในวันเดียว
ของอำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

6 มีการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ มีการสร้างขวัญ
กำลังใจ และยกย่อง
อาจารย์ ผลงานวิจัย             
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล
ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

 คณะได้จัดสรรงบประมาณ
พัฒนารายบุคคลให้อาจารย์นำไปใช้ใน
การอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และการ
นำเสนอเผยแพร่งานวิจัย นอกจากนี้
คณะยังได้มีการยกย่องอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโดยการนำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ ในปี
การศึกษา 2561 คณะได้แสดงความ
ยินดี กับ ผศ. ครรชิต  มาระโภชน์ ที่
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  
และอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ 
ได้รับรางวัลระดับดีภาคบรรยาย จาก
งานการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9  เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

5.2.4-6-1 ภาพเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ แสดง
ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ 
และอาจารย์ปราริชาติ 
รื่นพงษ์พันธ์ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18-19 
ตุลาคม 2561  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-6-1) 

7 คณะดำเนินการตาม
ระบบและกลไกเพ่ือช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์และ
ดำเนินการตามระบบใน
กรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

- - 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 7 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 4 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2,088,640.- 

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่ป ิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  44 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

2,088,640.- 
= 49,469.09 บาท/คน 

44 

2. แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

49,469.09 
x 5 = 9.49 คะแนน 

25,000 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 49,469.09 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.5-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการธุรกิจสปา

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน/ สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
5.2.5-2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก แนวทางการดำเนินธุรกิจนวดแผนไทยอย่าง

ยั่งยืน : กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ/ สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
5.2.5-3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการตลาด

และระบบโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการขยายตลาดในการพัฒนาสินค้าผักเบอร์ 8 ในอำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา/ พิพรรธรน์ พิเชฐศิรประภา, วัฒนา พิลาจันทร์, นิชชชิญา 
นราฐาปนนท์, ชุติมา นุตยะสกุล 

5.2.5-4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก ช่องทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดผัก
ปลอดภัยสูงเบอร์ 8/ จารุต ฐิติวร, วชัราภรณ์ สิงห์สำราญ, คมสันต์ ธีระพืช 

5.2.5-5 รายชื่อนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 

ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงิน ภายนอก ภายใน 
สินีนาถ เริ่มลาวรรณ การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ

ธุรกิจสปาเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

781,840.-.- ✓  

สินีนาถ เริ่มลาวรรณ แนวทางการดำเนินธุรกิจนวดแผน
ไทยอย่างยั่งยืน : กลุ่มเบญจบูรพา
สุวรรณภูม ิ

806,800.- ✓  

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
วัฒนา พิลาจันทร์ 
นิชชิชญา นราฐาปนนท์ 
ชุติมา นุตยะสกุล 

การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด 
ช่องทางการตลาดและระบบโลจิ
สติกส์ที่ส่งผลต่อการขยายตลาดใน
การพัฒนาสินค้าผักเบอร์ 8 ในอำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

250,000.- ✓  

จารุต ฐิติวร 
วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ 
คมสันต์ ธีระพืช 
 

ช่องทางการตลาดและการส่งเสริม
การตลาดผักปลอดภัยสูงเบอร์ 8 

250,000.- ✓  
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การบริหารงานด้านบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.6  ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีการกำหนด

นโยบายที่
ครอบคลุม
เป้าหมาย และ
ทิศทางในการ
บริการวิชาการ 
โดยการมีส่วนร่วม
ภายในคณะ 

 จากการดำเนินงานด้านบริการ
วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของ
คณะวิทยาการจัดการนั้น ได้มีการกำหนด
นโยบายและแผนงานบริการวิชาการของ
คณะทีส่ามารถครอบคลุมเป้าหมาย และ
ทิศทางในการบริการวิชาการโดยการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรภายในของคณะ ซึ่ง
คณะได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
และท้องถิ่นของคณะวิทยาการจัดการ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-1-1)  
 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนด
ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน และระบบและกลไกการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-1-2)  
 ตลอดจนร่วมกันทบทวนความสำเร็จ
ความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่
ชุมชนในปีที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนด
นโยบายที่ครอบคลุมพ้ืนทีเ่ป้าหมายและ
กำหนดวัตถุประสงค์ ในการด้านการ
บริการวิชาการของคณะ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-1-3)  
 สืบเนื่องจากการประชุมของ
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
3 ธันวาคม 2561 ที่มีตัวแทนอาจารย์จาก
ทุกสาขาวิชาในคณะเข้าร่วม รองคณบดี

5.2.6-1-1 คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 
23/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานด้าน
การบริการวิชาการ ของคณะ
วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 
2561 

5.2.6-1-2 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

5.2.6-1-3 แผนบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปี
งบประมาณ 2562 

5.2.6-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
วิชาการและวิจัย จึงได้นำเสนอร่างแผน
บริการวิชาการ ในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
เนื่องจากเกณฑ์การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดโครงการที่
สามารถปรับได้ และต้องของบประมาณ
ให้เพียงพอกับการดำเนินงาน โดยให้ทุก
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-1-4)  

2 จัดทำแผนบริการ
วิชาการตามที่
กำหนดในข้อ 1 
โดยการมีส่วนร่วม
จากชุมชน
เป้าหมาย 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะ
วิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการร่วมกัน
จัดทำแผนบริการวิชาการ โดยทำการ
สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี
ชุมชนเป้าหมายของระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
เรียงลำดับความจำเป็นโดยมุ่งเน้น
โครงการที่มุ่งประโยชน์และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของคณะ 

คณะได้จัดประชุมกับพ้ืนที่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเขื่อน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2561 โดยมีผู้นำชุมชน ข้าราชการ และ
เกษตรกรในพ้ืนที่ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุม
ได้เห็นชอบข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทำ
แผนการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยแบ่งรูปแบบการ
ให้บริการ ดังนี้ 

1. การบริการวิชาการจากการขอ
งบประมาณสนับสนุน การบริการวิชาการ
ตามศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ  
ประกอบด้านการบัญชี, ด้านการตลาด, 
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์, ด้าน

5.2.6-2-1 รายงานสรุปการลงพ้ืนที่  
ณ องค์การบริการส่วนตำบล
คลองเขื่อน วันที่ 24 ธันวาคม 
2561 

5.2.6-2-2 แผนบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปี
งบประมาณ 2562 

5.2.6-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะครั้ง
ที่ 3/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 
2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ด้านการจัดการ, ด้าน
นิเทศศาสตร์ และด้านการท่องเที่ยว 

2. การบริการวิชาการจาก
กระบวนการ/ผลงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการแบบเก็บ
ค่าบริการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-2-1, 5.2.6-2-2)   
      ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแผนการบริการ
วิชาการต่อคณะกรรมการประจำคณะ 
และได้รับความเห็นชอบ และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 
2561 (เอกสารหมายเลข 5.2.6-2-3)   

3 ชุมชนเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ให้มีความ
เปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
และสามารถนำ
องค์ความรู้ไปต่อ
ยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนหรือ
หน่วยงานได้ เพ่ือ
สร้างความม่ันคง
และยั่งยืน 

 ในการลงพ้ืนที่บริการวิชาการของ
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 
2561 นั้น ชุมชนเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือหน่วยงานเพื่อ
สร้างความม่ันคงและยั่งยืน  
 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 
ชุมชน  คือ  ชุมชนองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 
 1. โครงการบริการวิชาการ “การ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1
” วันที่ 19 ถึง 21 พฤษภาคม 2558 ผู้เข้า
รับการอบรม เป็นบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ผู้สนใจด้านการ
ท่องเที่ยว จำนวน 80 คน ซึ่งได้องค์

5.2.6-3-1 รายงานการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์  

5.2.6-3-2 รายงานผลการดำเนินโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนใน
ท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบล
บางปะกง 

5.2.6-3-3 รายงานผลการดำเนินโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนใน
ท้องถิ่น พื้นที่ อบต.หนองแหน 

5.2.6-3-4 รายงานผลการดำเนินโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนใน
ท้องถิ่น พื้นที่ อบต.ก้อนแก้ว 

5.2.6-3-5 รายงานผลการดำเนินโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความรู้คือ การต้อนรับและการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี การท่องเที่ยวโดยชุมชนยั่งยืน  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. โครงการบริการวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2   
วันที่ 23 ถึง 25 มิถุนายน 2558 ผู้เข้ารับ
การอบรม เป็น นักเรียน ในพื้นที่ตำบล
คลองเขื่อน จำนวน 80 คน จาก 3 
โรงเรียน (โรงเรียนวัดบ้านกล้วย โรงเรียน
วัดเทวารุธฯ และ โรงเรียนวัดคลองเขื่อน)  
ซึ่งได้องค์ความรู้คือ การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี 
การฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว 
กิจกรรม “รู้รากเหง้า รู้เท่าทัน” 
 3. โครงการบริการวิชาการ “การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว”  วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 
มิถุนายน 2560 ผู้เข้ารับการอบรม เป็น
ผู้แทนชุมชน ชาวบ้านที่ดำเนินการด้าน
การท่องเที่ยว จำนวน 40 คน ซึ่งได้องค์
ความรู้คือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่พักแรมโดยชุมชน การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวชุมชน 
 4. โครงการบริการวิชาการ “การ
ท่องเที่ยวตามศาสตร์ เพ่ือพัฒนาลุ่มน้ำ
บางปะกง ตอน คืนชีวิตให้แม่น้ำบางปะ
กง”  วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560  ณ 
เดวา รีสอร์ท ตำบลคลองเขื่อน อำเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา   

แก้ปัญหาความยากจนใน
ท้องถิ่น พื้นที่ อบต.หนองยาว 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(โครงการดำเนินการโดยนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว)   
 5. โครงการบริการวิชาการ “การ
ท่องเที่ยวตามศาสตร์ เพ่ือพัฒนาลุ่มน้ำ
บางปะกง ตอน มัคคุเทศก์น้อยตามรอย
พระราชา คืนชีวิตให้แม่น้ำบางปะกง”  
วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561  ณ โรงเรียนวัด
คลองเขื่อน เดวา รีสอร์ท และพ้ืนที่ หมู่ 3 
ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  (โครงการดำเนินการ
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว)   
 6. โครงการการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชากรในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาพื้นที่
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
พ.ศ. 2562 “โครงการพัฒนาในพื้นที่
ตำบลคลองเขื่อน” การบริการวิชาการ 
การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของดี
คลองเขื่อนออนไลน์และถ่ายทอดความรู้
ด้านการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ต
แก่ชุมชนในพ้ืนที่ตำบลคลองเขื่อน อำเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์มะม่วงของดีคลองเขื่อน  
ตำบลคลองเข ื ่อน อำเภอคลองเข ื ่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับการจัด
จำหน่ายมะม่วงของดีคลองเขื่อนเป็นของ
ฝากประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-3-1)   
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังได้
จัดให้บริการวิชาการอีก 4 พื้นที่ โดยมี
รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการ
บริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนด้วยศาสตร์วิทยาการจัดการ ดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น ดำเนิน
กิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) และ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสินค้าท่ี
ระลึกของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลบางปะกง 
 ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีผลการประเมินความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบ
วงจร และได้สินค้าที่ระลึกทางการ
ท่องเที่ยวต้นแบบ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อ
ยืด แก้วน้ำ และกระเป๋าผ้า สามารถนำไป
ผลิตขายได้กำไรเพ่ิมข้ึน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-3-2)    
 2. พ้ืนที่ อบต.หนองแหน โครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม 2 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะ
การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการ 
 กิจกรรที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พ
รีเมี่ยมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 
 ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ผลการประเมินความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการหนี้มากขึ้น และได้บรรจุ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ภัณฑ์พรีเมี่ยมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์
ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ ทำให้มี
ยอดขายและกำไรเพ่ิมขึ้นห่อละ 7-15 บาท 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-3-3)   
 3. พ้ืนที่ อบต.ก้อนแก้ว โครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม 2 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว 
 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสินค้า
ผ้าบาติกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว 
 ผลการดำเนินงาน ได้ตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก กลุ่มแก้วกนก บรรจุ
ภัณฑ์สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและ
พัฒนาลวดลายสำหรับการเขียนบนผ้าบา
ติก และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า
บาติกของกลุ่มชุมชน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-3-4)   
 4. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น 
พ้ืนที่ อบต.หนองยาว ดำเนินกิจกรรม 2 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการ
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผล
เมล่อนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 
 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านเพ่ือความยั่งยืน 
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ชุมชนหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 
 ผลการดำเนินงาน ได้ผลิตภัณฑ์
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติกที่ได้รับการ
ปรับปรุงรูปแบบและลวดลายใหม่ และได้
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล่อน ได้แก่ วุ้น
กรอบเมล่อน พุดดิ้งเมล่อน และสังขยา
เนื้อเมล่อน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-3-5)   
 จากผลการดำเนินงานการบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2561 ในภาพรวมพบว่า ทุก
โครงการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปให้
ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ประชากรใน
พ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถนำองค์
ความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชุมชน
หรือหน่วยงานได้ เพ่ือสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนได้ 

4 มีการบูรณาการ
การบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้
สังคม รวมทั้งการ

 ในการดำเนินงานการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ ในปี
การศึกษา 2561 คณะกรรมการการ
บริการวิชาการของคณะ ได้ร่วมกันจัดทำ
ระบบและกลไกการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนิน
โครงการมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม รวมทั้งการส่งเสริม

5.2.6-4-1 ระบบและกลไกการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5.2.6-4-2 รายงานผลการดำเนินโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนใน
ท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบล
บางปะกง 

5.2.6-4-3 มคอ.3 วิชาการจัดการการผลิต
และการดำเนินงาน (MHR301)  

  วิชาการพัฒนาองค์การและการ
เปลี่ยนแปลง (MHR403) 
รายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (MMK405) 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ส่งเสริมการ
เผยแพร่การ
บริการวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ 

การเผยแพร่การบริการวิชาในรูปแบบ
ต่างๆ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-1)   
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน จากโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนในท้องถิ่น พ้ืนที่เทศบาลตำบลบาง
ปะกง  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-2)   
 ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา การจัดการการผลิตและ
การดำเนินงาน (MHR301) วิชาการพัฒนา
องค์การและการเปลี่ยนแปลง (MHR403) 
 และรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (MMK405) 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-3)    
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับงานวิจัย โดยการนำข้อมูลจากการลง
พ้ืนที่บริการวิชาการ มาประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ
พัฒนาการบูรณาการตามบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ความร่วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-4)  
 และมีการผู้เสนอหัวข้องานวิจัยโดย
ได้รับพิจารณาจำนวน 3 โครงการ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-5)  
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก
โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนด้วยศาสตร์วิทยาการ
จัดการ ดังนี้ 

5.2.6-4-4 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ เรื่องรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยภายใต้โครงการ
พัฒนาการบูรณาการตาม
บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาท้องถิ่นกับความ
ร่วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5.2.6-4-5 บันทึกข้อความแจ้งผลพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย FRMU 

5.2.6-4-6 ภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาลุ่ม
แม่น้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน ณ 
อำเภอคลองเขื่อน 

5.2.6-4-7 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
ทำนุบำรุงและส่งเสริมคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์
เมืองฉะเชิงเทรา 

5.2.6-4-8 ภาพหน้าเว็บไซต์ แสดงภาพ
ข่าวการดำเนินโครงการ 

5.2.6-4-9 หนังสือเล่มเล็ก  
5.2.6-4-10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์พื้นที่

ชุมชน 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. กิจกรรมตามศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวตามศาสตร์
พระราชา เพ่ือพัฒนาลุ่มน้ำบางประกง
อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ ต.คลองเขื่อน อ.คลอง
เขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คณะได้ดำเนินการ
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง
ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งในพ้ืนที่ประชาชนประกอบอาชีพ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว มีโฮมสเตย์เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้มาพักผ่อน มีผลผลิตทางด้านการเกษตร
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถ
ขายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยสร้างให้ชุมชนสามารถพ่ึงตัวเองและมี
ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยคณะได้มี
การส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาการด้าน
การประกอบอาชีพการท่องเที่ยววิถีชีวิตใน
ชุมชน ในโครงการมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคน
ในชุมชน ต.คลองเขื่อน การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เพ่ือให้ชาวบ้านได้นำเอา
องค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอด
เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับรายได้ของคน
ในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-6)   
 2. กิจกรรมทำนุบำรุงและส่งเสริม
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยคณะวิทยาการจัดการร่วมกับ
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

95 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) 
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ในด้านต่างๆ เช่น การแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถ่ิน แหล่งการเรียนรู้
ด้านอาหารและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยนักศึกษาได้รับความรู้และมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคณะ
วิทยาการจัดการมีจำนวนเครือข่ายความ
รว่มมือด้านศิลปวัฒนธรรมจากองค์กร
ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีองค์ความรู้
ฐานข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-7)   
 ในการนี้งานบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
ประกอบด้วย หน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย (www.rru.ac.th) 
Application line ของมหาวิทยาลัย เว็บ
เพจของคณะวิทยาการจัดการ 
(www.fms.rru.ac.th) เฟสบุ๊คคณะ
วิทยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-8)   
หนังสือเล่มเล็ก  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-9)   
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ชุมชน  
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-4-10)   

http://www.fms.rru.ac.th/
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5 มีเครือข่ายความ

ร่วมมือและมี
กิจกรรมการ
ดำเนินการร่วมกัน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
หรือองค์กรภาครัฐ 
หรือองค์กร
ภาคเอกชน 

 สำหรับการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ได้จัดให้พิธีลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ โดยในส่วนงานที่คณะวิทยาการ
จัดการรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 1. เทศบาลตำบลบางปะกง 
 2. อบต.คลองเขื่อน 
 3. อบต.หนองแหน 
 4. อบต.หนองยาว 
 5. อบต.ก้อนแก้ว 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-5-1)   
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเขื่อน อ. คลองเขื่อน ได้มีการทำ
ข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) ทางด้าน
วิชาการ การบริการวิชาการและการ
พัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยจะมีการจัด
โครงการร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนเพ่ือเสริมรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้
สามารถมีรายได้และสามารถเลี้ยงตัวเองได้
อย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 5.2.6-5-2)   

5.2.6-5-1 เอกสาร MOU 5 พ้ืนที่ชุมชน 
5.2.6-5-2 เอกสาร MOU อบต.คลอง
เขื่อน 

6 มีการประเมิน 
การกำกับ และ
ติดตามผลการ

 คณะวิทยาการจัดการ โดยรองคณบดี
วิชาการและวิจัย มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ดำเนินการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนบริการ

5.2.6-6-1 แบบฟอร์มรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

5.2.6-6-2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการ คณะ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ดำเนินการตาม
แผนในข้อ 2 

วิชาการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการจัดโครงการตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินโครงการ  
 (เอกสารหมายเลข 5.2.6-6-1)   
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-6-2)  
 และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะ พิจารณาเสนอแนะ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การบริการวิชาการ
ควรคำนึงถึงผลลัพธ์ ทั้ง 3 มิติ คือ 
นักศึกษา อาจารย์และชุมชน 2. ควรมีการ
ร่วมประชุมกับจังหวัดเพ่ือจะได้ทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ 3.ควรมีการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-6-3)  
 3. ดำเนินการประเมินความสำเร็จ
ของแผนบริการวิชาการ โดยการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ของแผน และระบุ
ประโยชน์ของการบริการวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-6-4)  
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะ (เอกสารหมายเลข 5.2.6-6-5)  

วิทยาการจัดการ ประจำปี
งบประมาณ 2562 

5.2.6-6-3 (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 

5.2.6-6-4 ตารางสรุปการประเมิน
ความสำเร็จของแผนบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 
2562 

5.2.6-6-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
9/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 
2562 

 

7 มีการนำผลการ
ประเมินในข้อ 6 
ไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของ
ชุมชน ให้มั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

  คณะวิทยาการจัดการเตรียมการนำ
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ
จัดการ ไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการตามแผนการพัฒนางาน
บริการวิชาการของคณะต่อไปใน
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ชุมชน
เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นรูปธรรม เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ในวิถีชีวิตของชุมชนตลอดไป 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 7 ข้อ 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 4 คะแนน ไม่บรรลุ 
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การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.7  ระบบกลไกการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย        

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 คณะมีส่วนร่วมใน

การกำหนดนโยบาย
ที่ครอบคลุม
เป้าหมาย และ
ทิศทางในการทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 โดยในปีการศึกษา 2561 ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะเป็นผู้
กำหนดนโยบายและทิศทางในการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรมต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการเชิญรอง
คณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและบุคลากรของคณะที่ดูแลงาน
กิจการนักศึกษา และรองคณบดีกิจการ
นักศึกษาอีก 4 คณะ มามีส่วนร่วมและ
ร่วมกันในการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม
เป้าหมายและทิศทางในการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือให้การดำเนินงานในแต่
ละคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-1-1) 

5.2.7-1-1 ภาพการเข้าร่วม
ประชุมกับศูนย์ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎราชนครินทร์ 

 

2 คณะมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามที่
กำหนดในข้อ 1 

 โดยทางรองคณบดีกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและบุคลากรของคณะ
ที่ดูแลงานกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันกับทั้ง
รองคณบดีกิจการนักศึกษาอีก 4 คณะและมี
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น
เจ้าภาพในการจัดทำแผนการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และ
ทางรองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการและบุคลากรของคณะที่
ดูแลงานกิจการนักศึกษาก็ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผน เสนอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ

5.2.7-2-1 แผนการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ตาม
นโยบายของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-2-1) 

3 แผนในข้อ 2 มี
การบูรณาการการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา การบริการ
วิชาการ หรือการวิจัย 

จากการร่วมกำหนดนโยบายและจัดทำแผน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
ที่ร่วมกับศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการได้นำข้อมูลนโยบาย
มาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานทำนุ
บำร ุ งศ ิลปะและว ัฒนธรรม ของคณะ
วิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2561 ขึ้น 
โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนของ
คณะกรรมการพ ัฒนาค ุณภาพก ิจการ
นักศึกษาและทำนุบำร ุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งในที่ประชุมได้มี
การพูดคุยและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำน ุบำร ุ งศ ิ ลปะและว ัฒนธรรม  โดย
เช ื ่อมโยงจากแผนการดำเน ินงานของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือดำเนินงานดังกล่าว 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-1) 
 โดยมีกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับ
การเร ียนการสอนและก ิจกรรมพ ัฒนา
นักศึกษา ดังนี้ 
1.  กิจกรรมทำนุบำรุงและส่งเสริมคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-2) 
 ภายในนั้นมีกิจกรรมนักศึกษา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ วิชาการผลิต
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ข้ันสูง  
ก็สามารถนำความรู้ที ่ได้มาจัดทำรายการ
สารคดีสั้น แล้วรวบรวมเป็นฐานข้อมูลองค์

5.2.7-3-1 แผนการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะวิทยาการ
จัดการ ปีการศึกษา 
2561 

5.2.7-3-2 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมทำนุบำรุงและ
ส่งเสริมคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ณ 
พิพิธภัณฑ์เมือง
ฉะเชิงเทรา 

5.2.7-3-3 มคอ.3 รายวิชาผลิต
ภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ขั้นสูง 

5.2.7-3-4 มคอ.5 รายวิชาผลิต
ภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ขั้นสูง  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความรู้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ต่อไป เป็นต้น 
ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาก็จะมีการบูรณาการ
เรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมในแต่ละ
ศาสตร์ของตน รวมถึงยังมีการบูรณาการกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-3, 5.2.7-3-4) 

4 คณะมีส่วนร่วมใน
การประเมิน  การ
กำกับ ติดตาม และ
ประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามแผน
ด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 สำหรับการมีส่วนร่วมในการประเมิน  
การกำกับ ติดตาม และประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามแผนด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น ทางคณะวิทยาการจัดการ
กับศูนย์ศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำงาน
ร่วมกัน มีการให้ความร่วมมือในการส่ง
ตัวแทน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม โดยทางศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้มีการจัดประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน การกำกับ ติดตาม และประเมิน
ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จตาม
แผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-4-1) 
     และในส่วนของแผนการดำเนินงานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
วิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2561นั้น 
ทางคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการประเมิน 
กำกับและติดตามการดำเนินงาน รวมถึงมี
การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามแผน เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยทุกโครงการ/กิจกรรม จะมีระบบ 

5.2.7-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

5.2.7-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมครั้งที่ 
2/2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. ก่อนดำเนินกิจกรรม ฝ่ายงานกิจการ
นักศึกษา จะได้มีการประชุมพูดคุยกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
2. ในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาและ
สโมสรคณะวิทยาการจัดการ จะเป็นผู้
ดำเนินงาน กำกับและติดตามความก้าวหน้า
ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
3. หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วจะได้มีการสรุปโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือนำเสนอเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็จะได้มีการ
ประชุมเพ่ือสรุปผลของกิจกรรมและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไป  
     ซึ่งจากการดำเนินงานในปีการศึกษา 
2561 ทางคณะวิทยาการจัดการกได้
ดำเนินการงานตามแผนงานที่วางไว้  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-4-2) 

5 คณะมีส่วนร่วมใน
การนำผลการ
ประเมินในข้อ 4 ไป
ปรับปรุง มีการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทำนุ

 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมกับทางคณะ
วิทยาการจัดการ ในการดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ก็ได้นำข้อเสนอแนะ

5.2.7-5-1 แผนด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2562  

5.2.7-5-2 แผนด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับ
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

เหล่านั้น เป็นข้อมูลสะท้อนเสียงจาก
นักศึกษาและคณาจารย์รวมถึงบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการผ่านรองกิจการ
นักศึกษา เพ่ือนำไปสะท้อนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในที่ประชุมร่วมกันกับอีก
ทั้ง 4 คณะ ในคณะกรรมการด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ เพ่ือนำไปปรับปรุง แผนงาน
และการดำเนินงานการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-1) 
 ร่วมถึงนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จดัการ ปีการศึกษา 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-2) 
       และในส่วนของการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทางงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการก็มีการนำเอาข้อมูล กิจกรรม 
รูปภาพ ผลที่ได้รับและองค์ความรู้ มาจัดทำ
เป็นข่าว เพ่ือนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะ ทางเพจของคณะ ในบางกิจกรรม
ก็จะได้มีการเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้ง 
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น MSS ฉะเชิงเทรา เพจเรา
รักแปดริ้ว มาทำข่าว เพ่ือให้บุคคลภายนอก 
ประชาชนทั่วไปและศิษย์เก่าได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-3) 

คณะวิทยาการจัดการ 
ปีการศึกษา 2562 

5.2.7-5-3 ภาพเว็บไซต์คณะแสดง
ข้อมูลกิจกรรมด้าน
ทำนุบำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

 

6 คณะมีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่าย

    คณะวิทยาการจัดการได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร

5.2.7-6-1 MOU สภาวัฒนธรรม 
5.2.7-6-2 MOU ศูนย์ศิลป์ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความร่วมมือและมี
กิจกรรมการ
ดำเนินการร่วมกัน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปีระหว่างองค์กร
ภายนอกภาครัฐหรือ
เอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 

ภายนอกโดยร่วมกับศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมีความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-6-1, 5.2.7-6-2) 
และได้มีการจัดกิจกรรมการดำเนินการ
ร่วมกัน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-6-3) 

5.2.7-6-3 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมทำนุบำรุงและ
ส่งเสริมคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ณ 
พิพิธภัณฑ์เมือง
ฉะเชิงเทรา 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน บรรลุ 
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การบริหารงานบุคลากร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 คณะมีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 
การวิเคราะห์ SWOT 
วิเคราะห์อัตรากำลัง 
วิเคราะห์งบประมาณ 
รวมถึง บริบทอื่นๆ ด้าน
บุคลากรของคณะ 

     คณะมีการจัดประชุม
กรรมการบริหารคณะได้วิเคราะห์ SWOT  
พบว่าคณะมีจุดแข็ง คือ   1) มี
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 2) บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในชุมชนและ
ท้องถิ่น  สำหรับจุดอ่อนคือ 1) การพัฒนา
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2) การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์
ส่วนมากมีระดับคุณภาพผลงานที่มีค่า
น้ำหนักน้อย   สำหรับโอกาสที่คณะจะ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาคณะ คือ 1) นโยบายรัฐบาลในการ
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ (HR4.0)  2) นโยบายรัฐบาลที่
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
(EEC)  ทำให้เกิดการพัฒนาและเสริม
ทักษะบุคลากร   และอุปสรรคท่ีสำคัญ 
คือ 1) การแข่งขันของตลาดแรงงานใน
เรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทำให้เกิด
ภาวะสมองไหล 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี  นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์
อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ โดย
พิจารณาจากหลักสูตรที่เปิดดำเนินการใน
ปัจจุบันจำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตร

5.2.8-1-1 แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

5.2.8-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 
30 เมษายน 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์
คณะ จำนวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้ทุก
หลักสูตรจะมีการสำรวจจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
อาจารย์ทำแผนพัฒนาตนเองทั้งด้าน
การศึกษาต่อ การอบรม  และการทำ
ผลงานทางวิชาการ   ในส่วนการวิเคราะห์
งบประมาณ  มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
บุคลากรสายวิชาการคนละ 5,000 บาท
ต่อปีต่อคน  ในส่วนของคณะมีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงบประมาณ
ในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณมากว่า 5,000 บาทสามารถ
ขอโอนจากบุคลากรสายวิชาการท่านอื่น
โดยได้รับความยินยอมได้  และเมื่อใกล้สิ้น
ปีงบประมาณจะมีการสอบถามความ
ต้องการในการใช้งบประมาณในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อคณะจะได้นำเงินที่เหลือ
ไปดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการโดยภาพรวม ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใน
คณะ  คณะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.8-1-1)
และเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-1-2) 

2 มีการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ในข้อ 1 

 ปีการศึกษา 2561 คณะมีการ
โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดย
จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรนำไป
พัฒนาตนเองตามศาสตร์ คนละ 5,000 
บาท และมีการเร่งรัดให้อาจารย์ใช้งบ
พัฒนารายบุคคล  

5.2.8-2-1 โครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล  

5.2.8-2-2 รายงานการอบรม 
สัมมนาของอาจารย์
รายบุคคล  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-1,5.2.8-2.2) 
 คณะมีอาจารย์ 2 ท่าน กำลังศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก คือ อาจารย์
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา และอาจารย์สิทธิ
ศักดิ์ อรรจนานนท์  
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-3) 
 และยังมีคณาจารย์จำนวน 11 ท่าน 
อยู่ในกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-4) 
 

5.2.8-2-3 บันทึกข้อความที่ ศธ 
0548.05/1125 ลง
วันที่ 7 กรกฎาคม 
2561 และ บันทึก
ข้อความที่ ศธ 
0548.05/1450 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 
2561 

5.2.8-2-4 รายงาน
ความก้าวหน้าที่
เกี่ยวกับการขอ
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการของ
คณาจารย์ที่อยู่ใน
กระบวนการ
พิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกำลังใจให้บุคลากร
สายวิชาการสามารถ
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับ
ตรวจสุขภาพประจำปี   ซึ่งเป็นสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี นอกจากนี้ มีเงิน
รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทาง
วิชาการ  โดยประกาศเป็นระเบียบการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการ
ทำผลงานวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-3-1) 
 มีทุนการศกึษาสำหรับอาจารย์ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยประกาศ
เป็นระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา และ
ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ของบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-3-2, 5.2.8-3-3 ) 
 คณะได้ยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่ได้ผล
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยแสดงความยินดี
ผ่านเว็บไซต์คณะ จดหมายข่าวคณะ 

5.2.8-3-1 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ว่าด้วย
การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและเงิน
รางวัลในการทำ
ผลงานวิชาการ 
พ.ศ. 2557 

5.2.8-3-2 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ว่าด้วย
ทุนศึกษาศึกษา 
พ.ศ. 2557 และ
ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 
2559 

5.2.8-3-3 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ว่าด้วย
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(FMS Newsletter) และการประชุม
อาจารย์ทั้งคณะ โดยในปีการศึกษา 2561 
คณะได้ยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้  
 1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พิพรรธน์ พิเชฐศิร
ประภา 
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประสาน นันทะเสน, ดร.ชุติมา นุตยสกุล 
และดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-4, 5.2.8-2-5) 

การไปศึกษาต่อ 
และฝึกอบรมของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2557          

5.2.8-3-4 ภาพแสดงความยนิดี
อาจารย์ที่ได้รบั
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน้าเว็บไซด์คณะ 

5.2.8-3-5 จดหมายข่าวคณะ 
(FMS Newsletter) 

 
 

4 มีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายวิชาการนำ
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 คณะร่วมกับประธานหลักสูตรในการ
กำกับให้อาจารย์ประจำหลักสูตรในการ
พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเป็น
แผนพฒันา/ความประสงค์ในการเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการทำ
ผลงานวิชาการ  และมีการติดตามจากการ
ส่งเอกสารของอนุญาตไปราชการ การใช้
งบประมาณ และการรายงานผลภายหลัง
การไปอบรม (เอกสารหมายเลข 5.2.8-4-
1) 

5.2.8-4-1 รายงานการอบรม 
สัมมนาของอาจารย์
รายบุคคล 

 

5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากรสาย
วิชาการ และดูแลควบคุม
ให้บุคลากรสายวิชาการถือ
ปฏิบัติ 

 คณะดำเนินการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551 แก่บุคลากรสายวิชาการได้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-5-1) 
 โดยได้ประชาสัมพันธ์เป็นเอกสาร
บันทึกข้อความผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และหน้าเว็บไซต์คณะ  

5.2.8-5-1 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ว่าด้วย
จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551  

5.2.8-5-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 
0548.05/963 ลง
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8.5.2, 5.2.8-5-3)   
 ซึ่งได้มีการดูแลควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ โดยคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 
  

วันที่ 24 พฤษภาคม 
2562 

5.2.8-5-3 ภาพเว็บไซต์คณะ
แสดงข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ด้าน
จรรยาบรรณ  

6 มีการประเมินผลความสำเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 - - 

7 มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

 - - 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5 ข้อ(1,2,3,4,5) 4 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.9  อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
  

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 44 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)                       
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

14 

 
สูตรการคำนวณ  

1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 14 

x 100 =  ร้อยละ  31.82 
 44 

 
2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 31.82 
x 5 =   3.98  คะแนน 

 40 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 31.82 3.98 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.9-1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2561    
5.2.9-2 รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปีการศึกษา  2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 44 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 38 

3. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  6 

4. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  - 

5. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  - 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 6 
 
สูตรคำนวณ  
1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 6 
x 100 =  ร้อยละ  13.64 

 44 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 13.64 
x 5 =  1.14  คะแนน 

 60 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  13.64 1.14  คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.10-1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2561    
5.2.10-2 รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ปีการศึกษา  2561 
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2.11  การกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ  
  

ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 ทบทวนและจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์
จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของคณะ
รวมทั้งสอดคล้อง
กับพันธกิจของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเน้น
การผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ 
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์  
และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

    คณะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาคณะโดยมีส่วนร่วมจาก
สาขาวิชาส่งบุคลากรมาเป็นกรรมการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-1)  และคณะได้
ดำเนินโครงการสัมมนาปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาของคณะ โดยมีการทบทวนและ
วิเคราะห์ SWOT เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
คณบดี  สอดคล้องกับพันธกิจและเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย จนได้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 
4 ปี คณะวิทยาการจัดการ  (ฉบับทบทวน) 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-2, 5.2.11-1-3) 
คณะได้พัฒนาแผนดังกล่าวไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-4, 5.2.11-1-5) 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
คณะวิทยาการจัดการ  (ฉบับทบทวน)  และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ได้เสนอ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-6) 
  
 

5.2.11-1-1 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 20/2561 
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการและ
คำสั่งที่ 21/2561 
(เพ่ิมเติม) 

5.2.11-1-2 สรุปโครงการสัมมนา
ปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาของคณะ  

5.2.11-1-3  แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 คณะ
วิทยาการจัดการ  
(ฉบับทบทวน) 

5.2.11-1-4 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจำปี
งบประมาณ 2562 

5.2.11-1-5 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2562 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
9/2561 วันที่ 20 
ตุลาคม 2561 

5.2.11-1-6 (ร่าง)รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2562       
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
วันที่ 5 กรกฎาคม 
2562  

2 ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียน
การสอนทุกปีและ
นำเสนอ
คณะกรรมการ
ประจำคณะ เพ่ือ
วิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แข่งขนั  และเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

 คณะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตคณะวิทยาการจัดการ
โดยกรรมการมาจากแต่ละหลักสูตรของคณะ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-2-1)    
     คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตคณะวิทยาการจัดการและกอง
นโยบายและแผนมหาวิทยาลัย ร่วมกัน
วิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-2-2) และได้เสนอ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-2-3)    เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน ผลการวิเคราะห์ 
สรุปดังตาราง  
หลักสูตร รายรับ

ต่อนศ. 
ต้นทุน
ต่อนศ. 

B/C 
Ratio 

มีงาน 
(%) 

การ
จัดการ 

54,602 30,317 1.80 97.80 

การ
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

54,602 33,110 1.65 94.20 

นิเทศ
ศาสตร์ 

54,602 34,764 1.57 97.60 

บัญชี 56,602 37,835 1.50 85.80 
คอมพิว 
เตอร์
ธุรกิจ 

56,602 49,600 1.14 65.00 

การ
ท่องเที่ยว 

56,602 52,622 1.08 83.0 

การตลาด 54,602 62,875 0.87 92.40 

  พบว่า หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมี
ต้นทุนต่อนักศึกษาต่ำสุดคือ 30,317 บาทต่อ
คน และหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดมีต้นทุน
ต่อนักศึกษาสูงสุดคือ 62,875 บาทต่อคน เมื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
โดยคำนวณ Benefit Cost Ratio พบว่า 

5.2.11-2-1 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 18/2561 
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.11-2-2 รายงานสรุปการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร 

5.2.11-2-3 (ร่าง)รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2562          
วันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดมีค่าต่ำกว่า 1  
สำหรับหลักสูตรที่เหลือทั้งหมดมีค่ามากกว่า 
1   ในส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต พิจารณาจากร้อยละการมีงานทำ
ของบัณฑิต  พบว่า บัณฑิตของสาขาวิชาการ
จัดการมีงานทำมากสุดคือ 97.80 %  บัณฑิต
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีงานทำน้อย
สุดคือ 65.00 %  และเมื่อพิจารณาโอกาสใน
การแข่งขันของแต่ละหลักสูตรโดย
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียง พบว่า
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาถูกเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งขัน เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง 16,500 ถึง 
20,000 บาทต่อปีการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
24,000 บาทต่อปี  ในขณะที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์มีค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่าง 15,000 ถึง 17,000 บาทต่อปี
การศึกษา 

3 ควรสำรวจ  
วิเคราะห์ จัดอันดับ
ความเสี่ยง  แล้วนำ
ความเสี่ยง 3 
อันดับแรกมาจัดทำ
แผนบริหารความ
เสี่ยง  มีการ
ดำเนินการตาม 4T 
มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล  และ
เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้
พิจารณา 

 คณะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาการ
จัดการ  (เอกสารหมายเลข 5.2.11-3-1)    
คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ 
จัดลำดับความเสี่ยงแล้วนำความเสี่ยง 3 อันดับ
แรกคือ 1) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
พ.ศ. 2558  2) การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน  และ 
3) คุณภาพนักศึกษาต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ใน มคอ.2  มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562  
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-3-2 , 5.2.11-3-3)    
 และเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 22/2561 วันที่ 

5.2.11-3-1 คำสั่งที่ 22/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะ
วิทยาการจัดการ   

5.2.11-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 14 ธันวาคม 
2561  

5.2.11-3-3 แผนบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการ 
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24 ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-3-4) และเสนอคณะกรรมการประจำ
คณะเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-3-5) และเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาอีก
ครั้งเนื่องจากมีการทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 30 
เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.11-3-
6) และเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ในคราวประชุม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-3-7) และเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็น
ลำดับต่อไป 
   คณะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ 2562  โดยความเสี่ยง 1) 
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558  
เป็นความเสี่ยงภายนอก  2) การเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายไม่เป็นไปตาม
แผน เป็นความเสี่ยงภายใน และ 3) คุณภาพ
นักศึกษาต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.2 
เป็นความเสี่ยงภายใน       
   ปีการศึกษา 2561  คณะนำความเสี่ยงเรื่อง
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 
มาดำเนินการกำกับ ติดตาม ดังนี้ 1) คณะ
ดำเนินการสำรวจแต่ละหลักสูตรในเรื่องจำนวน
และคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร พบว่า
ทุกหลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ครบตามเกณฑ์  แต่มีหลักสูตร 4 ที่อาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิชาการไม่ครบตามเกณฑ์  2) 
คณะแจ้งต่อมหาวิทยาลัยถึงปัญหาดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการการประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์

5.2.11-3-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 22/2561 
วันที่ 24 ธันวาคม 
2561  

5.2.11-3-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 25 ธันวาคม 
2561  

5.2.11-3-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 30 เมษายน 
2562  

5.2.11-3-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2562 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 และ
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 
21 พฤษภาคม 2562 

5.2.11-3-8 แบบติดตามการจัดการ
ความเสี่ยง 

5.2.11-3-9 แบบรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง  
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วิจัย ครั้งที่ 9 คณะจึงกำกับติดตามให้อาจารย์
แต่ละหลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิชาการ  เมื่อ
ประเมินผลพบว่าอาจารย์ทุกหลักสูตรมีการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการครบตามเกณฑ์  ส่งผล
ให้ความเสี่ยงหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
พ.ศ. 2558  ลดลงจนเป็นศูนย์  แต่อย่างไรก็
ตามพบว่ามี 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรลาออก 1 
ท่าน  ทำให้ความเสี่ยงหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2558  ยังคงอยู่ ซึ่งคณะต้องนำ
ความเสี่ยงนี้ไปดำเนินการบริหารให้ลดลงในปี
ต่อไป  ตามรายงาน แบบติดตามการจัดการ
ความเสี่ยง และแบบรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 5.2.11-3-8, 
5.2.11-3-9)   

4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีจากความรู้ที่มีอยู่
ในทุกหน่วยงาน
ตามโครงสร้าง 
ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ตามประเด็น
ความรู้ โดยในทุก
คณะมีอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจ 
ด้านการผลิต
บัณฑิต  และด้าน
การวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
และนำมาปรับใช้ใน

 คณะมคีำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-1)  
 คณะกรรมการฯ  ผู้บริหารคณะและ
บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม KM Cafe  ที่
มหาวิทยาลัยจัด  และได้นำความรู้มาใช้ใน
การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีโดยดำเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการความรู้  
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-2)   เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรใน 2 
ด้านคือ ด้านการผลิตบัณฑิต (เทคนิคการสอน
ให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัตไิด้จริง) และ
ด้านการวิจัย (เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก) มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2562  
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2562  

5.2.11-4-1 คำสั่งที่ 28/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการ
ความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ   

5.2.11-4-2 โครงการพัฒนาการ
จัดการความรู้เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ในองค์กร 

5.2.11-4-3 ภาพการดำเนินการ
จัดทำองค์ความรู้
เทคนิคการสอนให้
นักศึกษามีทักษะใน
การปฏิบัติได้จริง และ
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือเสนอขอ
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การปฏิบัติงานจริง
ในทุกหน่วยงาน
ตามโครงสร้าง 

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2562   
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-3) 
 คณะดำเนินการสรุปแนวปฏิบัติดังกล่าว  
และจัดทำเป็นคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีทั้งสอง
เทคนิค (เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-4)  
 และได้มีการเผยแพร่ ทางเว็ปไซต์คณะ 
และตีพิมพ์เป็นหนังสือบรรจุไว้ในห้องสมุด
คณะวิทยาการจัดการ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-5)   
 ได้มีการนำไปปรับใช้ ดังนี้ 
 1. ด้านวิจัยโดยอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการได้ใช้ประโยชน์เทคนิคการ
เขียนข้อเสนอโครงการไปปรับใช้ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย FRMU ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาให้ทุนวิจัยจำนวน 3 ทุน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-6)   
 2. ด้านการผลิตบัณฑิตโดยการ
พัฒนารายวิชาการหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นให้นักศึกษามี
ทักษะในการปฏิบัติ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-7) 

งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

5.2.11-4-4 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี
เทคนิคการสอนให้
นักศึกษามีทักษะใน
การปฏิบัติได้จริง และ
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

5.2.11-4-5 ภาพหน้าเว็บไซต์คณะ
แสดงการเผยแพร่คู่มือ
แนวปฏิบัติที่ดี 

5.2.11-4-6 บันทึกข้อความท่ีอว 
0627.06/411 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562,
บันทึกข้อความที่อว 
0627.06/412 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562,
บันทึกข้อความที่อว 
0627.06/413 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562 

5.2.11-4-7 มคอ.3 รายวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ  

  
5 มีการประเมิน 

กำกับ และติดตาม 
ผลการดำเนินงาน
ในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีของคณะ  
นำเสนอต่อ
คณะกรรมการ

คณะมีการประชุมคณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-5-1) 
เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2562  และการ
ดำเนินการตามประกาศการบริหาร

5.2.11-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาฯ ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 

5.2.11-5-2 รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน 
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ประจำคณะ  
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2562 คณะมีการกำกับ ติดตามการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้   โดยรองคณบดีวางแผนและ
พัฒนากำกับและติดตามให้เจ้าหน้าที่วางแผน
คณะ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
สำนักงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2562  และให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 3  สำหรับเงินรายได้มอบให้
เจ้าหน้าที่วางแผน  สำรวจและรายงานการ
ดำเนินโครงการและใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ทุกเดือน
ของทุกสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 5.2.11-
5-2,5.2.11-5-3)   และเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะเพ่ือพิจารณา  พบว่ามีบาง
โครงการของบางสาขาวิชามีการเลื่อนการ
ดำเนินโครงการ แต่ได้รับอนุมัติให้เลื่อน และ
ดำเนินการตามเวลาที่ขอเลื่อนจริง  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-5-4)    
และเสนอผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีของคณะวิทยาการจัดการ(รอบ 9 
เดือน) ต่อคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 
5 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-5-5)  และคณะรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อกองนโยบายและแผน เป็นราย
ไตรมาส  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกองนโยบาย
และแผนจะสภามหาวิทยาลัยเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณเป็นลำดับต่อไป 

5.2.11-5-3 รายงานสรุปดำเนิน
โครงการ 

5.2.11-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.11-5-5 รายงานการประชุม
คณะประจำคณะ
วิทยาการจัดการ    
ครั้งที่ 4/2562 วันที่   
5 กรกฎาคม 2562  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
6 มีการนำผลการ

ประเมินของแผนใน
ข้อ 5 ไปปรับปรุง
ในรอบปีถัดไป 

- - 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 6 ข้อ 4 ข้อ(1,2,4,5) 4 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.12  การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารของคณะ   
   
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 คณะกรรมกรรมการประจำ

คณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ล่วงหน้า 

 คณะกรรมการประจำคณะ
รับทราบหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้อง
ปฏิบัติผ่านทางเอกสารที่ประธาน
คณะกรรมการ (คณบดี) ได้แจ้งให้
ทราบ  และในปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการประจำคณะได้มีการ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน 
    คณบดีในฐานะประธาน
คณะกรรมการประจำคณะมีการแจ้ง
ให้คณะกรรมการประจำคณะทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการประเมิน ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 
ครั้งที่ 3/2652 วันที่ 23  พฤษภาคม 
2562 และมีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 5 
กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-1-1, 5.2.12-1-2) โดยคณะได้
ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจำคณะ  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-1-3) 

5.2.12-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ ครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 23  
พฤษภาคม 2562 

5.2.12-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 

5.2.12-1-3 สรุปผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 

 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนด
ทิศทางการดำเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ            
มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนำ
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ 

 คณบดีได้กำหนดวิสัยทัศน์  ทิศ
ทางการดำเนินงานของคณะ โดยได้
วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะและนำ
สารสนเทศของคณะมาเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน  และได้ถ่ายทอดให้
ผู้บริหารคณะรับทราบและถือปฏิบัติใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 
2561(เอกสารหมายเลข 5.2.12-2-1, 

5.2.12-2-1 วิสัยทัศน์และแนว
ทางการดำเนินงาน
ของคณบดี 

5.2.12-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะครั้งที่ 
16/2561 วันที่ 3 
ตุลาคม 2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2.12-2-2)  และถ่ายทอดให้บุคลากร
คณะได้รับทราบในการประชุม
บุคลากร วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-2-3) และ
ได้นำวิสัยทัศน์ และทิศทางในการ
ดำเนินงานมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) และใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ฐานในการปฏิบัติงาน ร่วมกับ 1) 
ระบบบัญชี 3 มิติ (Grow Finance 
MIS)  2) ระบบลงทะเบียน 3) ระบบ
บริหารจัดงานวิจัยคณะ 4) ระบบ
ควบคุมครุภัณฑ์คณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-2-4, 5.2.12-2-5) 

5.2.12-2-3 รายงานการประชุม
บุคลากรคณะ วันที่ 
31 ตุลาคม 2561 

5.2.12-2-4 ภาพระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.2.12-2-5 ภาพระบบต่าง ๆ 

3 ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากร
ในคณะ 

 ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตามที่
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในวาระ
การประชุมอย่างเป็นทางการ  และไม่
เป็นทางการ รวมถึงได้สื่อสารแผนและ
ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรในคณะได้รับทราบผ่านทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
การประชุมบุคลากรของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-3-1, 5.2.12-3-2, 
5.2.12-3-3, 5.2.12-3-4) 

5.2.12-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.12-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วางแผน 

5.2.12-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ 

5.2.12-3-4 บันทึกข้อความ ที่
ศธ. 
0548.05/1998  
เรื่องจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในคณะมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ให้
อำนาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

 ผู้บริหารให้บุคลากรคณะมีส่วน
ร่วมการบริหารจัดการ โดยมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-4-1) 
เช่น ด้านการวางแผนและพัฒนา  ด้าน
บริหารวิชาการ  ด้านกิจการนักศึกษา 
ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านการจัดการ
ความรู้  ด้านบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  
และคณะกรรมการแต่ละด้านมีการ
ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินงาน
ให้สำเร็จลุล่วง (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-4-2) 

5.2.12-4-1  คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ต่าง ๆ  

5.2.12-4-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ต่าง ๆ 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็ม
ตามศักยภาพ 

 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้
ด้านต่าง ๆ ให้บุคลากร เช่น  ด้านการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-5-1)  
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้
ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์คณะโดยให้
อาจารย์ลงพื้นที่ชุมชน  มีส่วนร่วมใน
การสร้างโจทย์วิจัยของคณะ  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-5-2)  การให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเข้าฝึกอบรม KM Cafe 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-5-3) 

5.2.12-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 14 ธันวาคม 
2561 

5.2.12-5-2 ภาพและข้อมูลสรุป
การลงพ้ืนที่ชุมชน 
อบต.คลองเขื่อน 

5.2.12-5-3 ภาพและข้อสรุป
แนวปฏิบัติที่ดีของ
เทคนิคการสอนให้
นักศึกษามีทักษะใน
การปฏิบัติได้จริง 
และเทคนิคการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
เสนอขอ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
งบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก 

 
6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณะกรรมการประจำคณะและ
ผู้บริหารคณะ ได้บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านดังนี้   
1. หลักประสิทธิผล คณะมีแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-
2564 (ฉบับทบทวน) (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-1) แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-2)  และได้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผน
ที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  มี
การติดตามการดำเนินโครงการตาม
แผน  มีการรายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด และมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-3, 5.2.12-6-4, 
5.2.12-6-5) 
2. หลักประสิทธิภาพ คณะได้นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ดำเนินงาน เช่น ระบบทะเบียน
ครุภัณฑ์  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
เป็นต้นมาใช้เพ่ือให้เกิดความความ
ถูกต้อง สืบค้นง่ายและเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-6, 5.2.12-6-7) 
นอกจากนี้คณะได้เช่าเครื่องถ่าย
เอกสารเพ่ือประหยัดการซ่อมบำรุง
และให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณะจัดเจ้าหน้าที่

5.2.12-6-1  แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 4 ปี พ.ศ 
2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน)  

5.2.12-6-2 แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
งบประมาณ 2562 

5.2.12-6-3 รายงานผลการ
ดำเนินงานรายไตร
มาส ประจำปี
งบประมาณ 2562 

5.2.12-6-4 รายงานประจำปี
คณะวิทยาการ
จัดการ  

5.2.12-6-5 โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
คณะ 

5.2.12-6-6 ระบบทะเบียน
ครุภัณฑ์คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.12-6-7 ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.12-6-8 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการ
จัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
อำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกสาร
ให้กับอาจารย์เพื่อประหยัดเวลาในกับ
อาจารย์ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-
8) 
3. หลักการตอบสนอง คณะมีการ 
รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา 
และบุคลากรคณะ รวมถึงข้อ 
ร้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือนำมา 
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดี 
ยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-9) 
 นอกจากนี้คณะยังได้มีการ 
สำรวจข้อมูล และรับฟังความ 
คิดเห็นของชุมชน  (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-10)  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมผ่านความต้องการ
ของชุมชนดังกล่าว คือ โครงการบูรณา 
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชากรในท้องถิ่น และ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (เทศบาลตำบล
บางปะกง, อบต.คลองเขื่อน, อบต.
หนองแหน, อบต.หนองยาว และ 
อบต.ก้อนแก้ว) (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-11) 
4. หลักภาระรับผิดชอบ คณบดีมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดของคณะ
ทั้งหมด   โดยคณบดีมอบหมายให้รอง
คณบดีรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ดังนี้ 
รองคณบดีวิชาการและวิจัย รับผิดชอบ
งานด้านวิชาการ งานบริการวิชาการ 
งานวิจัยและผลงานวิชาการ งาน
จัดการองค์ความรู้ รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา รับผิดชอบงานวางแผน 

5.2.12-6-9 ภาพและข้อมูลสรุป
การลงพ้ืนที่ชุมชน 
อบต. คลองเขื่อน 

5.2.12-6-10 โครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนของ
ประชากรใน
ท้องถิ่น และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(เทศบาลตำบลบาง
ปะกง, อบต.คลอง
เขื่อน, อบต.หนอง
แหน, อบต.หนอง
ยาว และอบต.ก้อน
แก้ว) 

5.2.12-6-11 คำสั่งมหาวิทยาลัย
ฯ ที่ 2599/2561 
เรื่องแต่งตั้งรอง
คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.12-6-12 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
วาระท่ี ๔.๑
มอบหมายงานรอง
คณบดี 

5.2.12-6-13 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
ที ่5909/2561 
เรื่องแต่งตั้ง  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
งานบุคลากรสายสนับสนุน  งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  รองคณบดีกิจการ
นักศึกษารับผิดชอบงานที่เก่ียวกับ
พัฒนานักศึกษา  งานประชาสัมพันธ์ 
งานแนะแนว งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-12, 5.2.12-6-13) 
5. หลักความโปร่งใส คณะมี
กระบวนการดำเนินงานเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ยึดหลักความถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการในการบริหาร
จัดการพัสดุ โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  
โดยสามารถอธิบายบุคลากรได้อย่าง
ชัดเจน  รวมถึงสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องในการดำเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-14, 
5.2.12-6-15) 
6. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารคณะให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ โดยอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สามารถแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในการ
ประชุมได้ทุกครั้ง  และเปิดโอกาสให้
อาจารย์สมัครใจเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ 

เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.12-6-14 รายงานการ
ควบคุมภายในและ
การบริหารความ
เสี่ยงคณะวิทยาการ
จัดการ สำหรับปี
สิ้นสุด 30 กันยายน 
2561 

5.2.12-6-15 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้าน
ต่างๆ  

5.2.12-6-16 การพิจารณา
ประเมินสมรรถนะ
ของอาจารย์ใน
สาขาวิชาในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

5.2.12-6-17 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การขึ้น
เงินเดือนของ
ข้าราชการ 

5.2.12-6-18 ประกาศคณะ
วิทยาการจัดการ 
เรื่องหลักเกณฑ์การ
ขึ้นเงินเดือน 

5.2.12-6-19 โครงการพัฒนา
รายบุคคล ประจำปี
งบประมาณ 2561 

5.2.12-6-20 รายงานการ
ประชุม
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
นอกจากนี้นักการแม่บ้านสามารถให้
ข้อเสนอแนะโดยตรงกับผู้บริหารได้
เช่นกัน (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-
16) 
7. หลักการกระจายอำนาจ คณบดี
กระจายอำนาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดำเนินงานไปยัง
รองคณบดี ประธานสาขาวิชา  เพ่ือให้
มีส่วนร่วมดูแลภาระกิจของคณะผ่าน
คำสั่งแต่งตั้งด้านต่างๆ  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-17) 
8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารคณะได้ 
ยึดหลักความถูกต้องและเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  โดย 
ดำเนินงานตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย  เช่น ประกาศ 
เกณฑ์การข้ึนเงินเดือนของ 
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการที ่
เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-18, 5.2.12-6-19) 
9. หลักความเสมอภาค คณะมีการ
ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
เช่น เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกันทุกคนทั้งบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย   
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ตนเองได้จัดสรรให้กับทั้งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-20) 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะมุ่งเน้น
การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

5.2.12-6-21 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนา 

5.2.12-6-22 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาฯ 

5.2.12-6-23 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

5.2.12-6-24 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับฝ่ายงาน 
และระดับคณะ เช่น คณะกรรมการ
วิชาการ  คณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนา  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาฯ  คณะกรรมการ
บริหารคณะ   และคณะกรรมการ
ประจำคณะ เป็นต้น  ทั้งนี้การตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดให้ความสำคัญกับการเห็นพ้อง
ต้องกันมากกว่าการลงมติด้วยคะแนน
เสียง (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-21, 
5.2.12-6-22, 5.2.12-6-23, 5.2.12-6-
24) 

7 คณะกรรมการประจำคณะ
ประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะและผู้บริหารนำผล
การประเมิน ไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

    ปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการ
ประจำคณะ มีการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะผ่านแบบสอบถาม
ที่จัดทำข้ึนโดยคณะร่วมกับ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-7-1, 5.2.12-7-2) 
และผู้บริหารคณะจะนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะในปีถัดไป 

5.2.12-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 

5.2.12-7-2 สรุปผลการ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
คณะโดย
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 7 ข้อ 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 4 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผลการดำเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด จำนวน 8 หลักสูตร ซึ ่งเป็น หลักสูตรปริญญาโท 1 

หลักสูตร  และหลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสรุปได้ 
ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 2.89 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 3.51 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 2.86 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 3.17 
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 2.72 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่าน 2.91 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผ่าน 3.05 
บริหารธุรกิจมหาบัณทิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 3.18 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  24.29 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 8  หลักสูตร 
คะแนนที่ได ้ 3.04  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
3.01 คะแนน ค่าเฉลี่ย 24.29 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.04 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.13-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
5.2.13-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
5.2.13-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
5.2.13-4 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5.2.13-5 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
5.2.13-6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
5.2.13-7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
5.2.13-8 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.1  การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ 
 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีระบบและกลไกใน

การกำกับการประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสูตร และคณะ 
เป็นไปตาม
องค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพ  
และมีระบบควบคุม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ 

     คณะมคีำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-1-2)  และคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับ ตัวบ่งชี้และจัดเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-3)  เพ่ือให้
คณะกรรมการได้ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา   มีการจัดประชุมติดตามการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ 
เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินการ
ดำเนินการประกันคุณภาพฯ  เริ่มจากการ
ประชุมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลเกณฑ์การประเมินฯ   มีการแจ้ง
ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ทั้ง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ นอกจากนี้ยัง
มีบันทึกข้อความติดตามให้จัดทำรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพฯ (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
1-4)  และมีระบบควบคุมโดยให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และคณะกรรมการกำกับดูแล
ตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ  จัดทำรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ ระยะ 
6 เดือน  และระยะ 9 เดือน เสนอ
คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-5)  และเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือตรวจสอบและ

5.3.1-1-1 ระบบและกลไกการ
กำกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร และคณะ 

5.3.1-1-2 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 5/2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 

5.3.1-1-3 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 4/2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับ ตัวบ่งชี้และ
จัดเก็บข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.3.1-1-4 บันทึกข้อความที่ ศธ 
0548.05/ว258 และ 
ศธ0548.05/ว844 
เรื่อง การจัดทำ
รายงานความคืบหน้า
ของการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ฯ ระยะ 6 
เดือน  และระยะ 9 
เดือน ระดับหลักสูตร 

5..3.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
พิจารณาประเมินคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-1-6) และจัดทำรายงาน SAR ฉบับ
สมบูรณ์เตรียมรับการประเมินฯ 

ระดับหลักสูตรครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 

5.3.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ง
ที่ 7/2562 วันที่ 21 
มิถุนายน 2562 

2 มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพของคณะ 
กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่กำหนด
ในข้อ 1 และรายงาน
ให้กับคณะกรรมการ
ประจำคณะ  เพ่ือ
พิจารณาทุกปี
การศึกษา 

     ปีการศึกษา 2560 คณะมีการกำกับ
ติดตามให้มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง และรายงานผลการดำเนินงานให้
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาโดย
การเวียน  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-2-1) 
     ต่อมาปีการศึกษา 2561 คณะมีการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของคณะ โดยมี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ และจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2561  (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-2-2) และคำสั่งที่ 5/2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-2-3) ซึ่งทั้งสอง
คณะกรรมการ  มีการจัดประชุมเพ่ือกำกับ
ติดตามการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562) และระยะ 9 เดือน (ช่วง
เดือนพฤษภาคม 2562)  และระยะ 12 เดือน 
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-2-4, 5.3.1-2-5, 5.3.1-2-6, 
5.3.1-2-7) 
 มีการรายงานการดำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการ

5.3.1-2-1 บันทึกข้อความที่ ศธ
0548.05/1656 วันที่ 
25 กันยายน 2561 

5.3.1-2-2 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 4/2562  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกัน
คุณภาพ และจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 
2561   

5.3.1-2-3 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที5่/2562 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2561   

5.3.1-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-2-8) 

คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรครั้งที่ 
1/2562วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 

5.3.1-2-5 แบบสำรวจการ
ติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2561 
ระดับหลักสูตร 

5.3.1-2-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรครั้งที่ 
2/2562วันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 

5.3.1-2-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2561 ครั้ง
ที่ 2/2562วันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 

5.3.1-2-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

133 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
วิทยาการจัดการ ครั้ง
ที่ 3/2562 วันที่ 23 
พฤษภาคม 2562 

3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามข้อ 1 
ของทุกหน่วยงานให้
เกิดผลตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

 คณะมีการจัดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผล
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพ  เช่น จัดสรรงบประมาณให้ทุก
หลักสูตรดำเนินโครงการที่เอ้ือต่อการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ังด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา  
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-3-1)  และจัดสรร
งบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ประกอบการจัดเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลเพื่อนำไปเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะของตนเองซึ่งส่งผลให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน  เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-3-2, 5.3.1-3-3)  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-3-4)   

5.3.1-3-1 แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 
2562 

5.3.1-3-2 ภาพถ่ายวัสดุและ
อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.3.1-3-3 ภาพถ่ายห้อง
ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

5.3.1-3-4 เอกสารแสดงการ
สนับสนุน
งบประมาณการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ 

4 มีการประเมิน
คุณภาพตามวงรอบปี
การศึกษา 

 คณะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
วงรอบปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังตาราง 

ปีการ 
ศึกษา 

วันที่รับการ
ประเมิน 

คะแนน ระดับ 

2560 7 ส.ค. 61 3.55 ดี 
2559 4 ก.ย. 60 3.46 พอใช้ 
2558 28 ต.ค. 59 3.35 พอใช้ 

 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-4-1, 5.3.1-4-2 

5.3.1-4-1 รายงานการประเมิน
ตนเองคณะวิทยาการ
จัดการประจำปี
การศึกษา 2558, 
2559 และ 2560 

5.3.1-4-2 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะวิทยาการ
จัดการประจำปี
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
การศึกษา 2558, 
2559 และ 2560 

5 นำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร และ
คณะที่ผ่านการ
พิจารณาของกรรมการ
ระดับคณะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

    มีการนำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
และคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอ
คณะกรรมการประจำคณะ (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-5-1) และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่9/2561วันที่ 
20 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
5-2) 

5.3.1-5-1 บันทึกข้อความเวียน
ขอข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจำคณะ  

5.3.1-5-2 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่9/2561วันที่ 
20 ตุลาคม 2561 

6 นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการ
ประจำคณะ มา
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    คณะนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2560 และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-6-3) และ
คณะกรรมการประจำคณะ (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-6-2) มาเป็นข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-6-1) 

5.3.1-6-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2561 

5.3.1-6-2 บันทึกข้อความที่ ศธ
0548.05/1656 วันที่ 
25 กันยายน 2561 

5.3.1-6-3 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ 9/2561วันที่ 20 
ตุลาคม 2561 

7 มีการจัดทำแผน
ยกระดับตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
อย่างครบถ้วน และ
ดำเนินการตามแผน
โดยต้องมีผลการ
ประเมินโดยภาพรวม
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่าน
มา 

   คณะนำข้อเสนอแนะภาพรวมและ
ข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2560  ตลอดจนและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจำคณะ  มาจัดทำเป็น
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 (Improvement Plan) 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-7-1) และ
ดำเนินการตามแผน (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-7-2) ทำให้ผลการประเมินตนเองโดย

5.3.1-7-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2561 

5.3.1-7-2 รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ภาพรวมมีคะแนนเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา 

ปีการ 
ศึกษา 

วันที่รับการ
ประเมิน 

คะแนน ระดับ 

2561 26-27 ส.ค. 62 4.08** ดี 
2560 7 ส.ค. 61 3.55 ดี 
2559 4 ก.ย. 60 3.46 พอใช้ 
2558 28 ต.ค. 59 3.35 พอใช้ 

หมายเหตุ : ** คะแนนประเมินตนเอง ตามมาตรฐานที่ 1-6 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 7 ข้อ 7 ข้อ(1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน บรรลุ 
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 จำนวนบัณฑิตของคณะที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูล จำนวน 
จำนวนนักศึกษารุน่ปีสดุท้ายทั้งหมด (บัณฑิต) 586 
จำนวนนักศึกษารุน่ปีสดุท้ายทั้งหมดที่ตอบแบบประเมิน (บัณฑิต) 390 
จำนวนนักศึกษารุ่นปสีุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด (บัณฑิต) 

385 

 

สูตรการคำนวณ   

1. การหาค่าร้อยละ 
385 

X 100 = ร้อยละ 98.71 
390 

 

2. คะแนนที่ได้ 
98.71 

X 5 = 4.94 คะแนน 100 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.71 4.93 คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-1 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภั ราชนครินทร์ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีการจัดทำแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา 
ใฝ่รู้ สู้งาน”โดยการมี
ส่วนร่วมจากภายในคณะ 

 ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 
คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดทำ
แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในแผนก็จะ
มีการดำเนิน งานโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตและนักศึกษา โดยได้มีการร่วม
จากอาจารย์แต่ละสาขาวิชาเป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 6.2-1-1) 
  ซึ่งมกีารจัดทำแผนและกิจกรรมที่
เสริมหลักสูตรเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้
นักศึกษาและบัณฑิตได้มีคุณลักษณะที่
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
“จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”  
(เอกสารหมายเลข 6.2-1-2) 

6.2-1-1 คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 

6.2-1-2 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2561 

 

2 มีการดำเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรมใน
ข้อ 1 

 ทางคณะวิทยาการจัดการได้
ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา 
ใฝ่รู้ สู้งาน” ได้แก่ 
- กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ทำบุญวัน
ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ร่วมสานสายใย
ความผูกพันและจิตอาสาของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 
มกราคม 2562   
(เอกสารหมายเลข 6.2-2-1) 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องพ่ีสีส้ม 
ประจำปีการศึกษา 2561  

6.2-2-1 สรุปโครงการสืบสาน
ความเป็นไทย ทำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 
2562 ร่วมสานสายใย
ความผูกพันและจิต
อาสาของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

6.2-2-2 สรุปโครงการกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาน้องพ่ี
สีส้มประจำปีการศึกษา 
2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(เอกสารหมายเลข 6.2-2-2) 
      ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่
สามารถช่วยเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิต 
ได้มีคุณลักษณะที่เป็นไปตามตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา คือผู้ที่
มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลัง
แรงกาย แรงสมอง โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนส่วนตัว  ใฝ่รู้ คือ ผู้ที่มี
ลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียร
พยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สม่ำเสมอและมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และสู้งาน คือ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ขยัน มานะ อดทน วินัย มีความเพียร
พยายามและมีความรับผิดชอบในหน้าที่”  

3 ในทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการ มีการ
ประเมินผลความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จอย่าง
ครบถ้วน 

 เมื่อการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการนำผลการ
ดำเนินงานเข้าที่ประชุมที่ประชุมได้ร่วมกัน
อภิปรายถึงผลของการจัดกิจกรรมทั้ง 2 
กิจกรรม โดยไดป้ระเมินผลความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
และตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ ผลการประเมนิ 
กิจกรรมสบืสานความเป็นไทย 
ทำบุญวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2562 
ร่วมสานสายใยความผูกพันและ
จิตอาสาของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจไม่ต่ำ
กว่า 3.51 
3. กลุ่มเป้าหมายมีจิต
อาสา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 85 
2. ความพึงพอใจ ระดบั 
4.01 
3. กลุ่มเป้าหมายมีจิต
อาสา ร้อยละ 75.4 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องพี่สี
ส้ม ประจำปีการศึกษา 2561 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจไม่ต่ำ
กว่า 3.51 
3. 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 85 
2. ความพึงพอใจ ระดบั 
4.28 

    

6.2-3-1 สรุปโครงการสืบสาน
ความเป็นไทย ทำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 
2562 ร่วมสานสายใย
ความผูกพันและจิต
อาสาของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

6.2-3-2 สรุปโครงการกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาน้องพ่ี
สีส้มประจำปีการศึกษา 
2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมที่ดำเนินการนั้น มี
การประเมินผลความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จอย่างครบถ้วนทั้ง 2 กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 6.2-3-1, 6.2-3-2) 

4 ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต“จิต
อาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” 

    คณะวิทยาการจัดการได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
“จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” จากการรายงาน
ตัวบัณฑิต และมีการสรุปผลโดยสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(เอกสารหมายเลข 6.2-4-1) 

6.2-4-1 ตารางสรุปจำนวน
นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่
มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  
ใฝ่รู้  สู้งาน” ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อมูลจากสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

5 ประเมินความสำเร็จตาม
ว ัตถ ุประสงค์ของแผน
ครบถ้วนทุกวัตถุประสงค ์

     เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นตาม
แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตและนักศึกษา “จิต
อาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” แล้วทางคณะวิทยาการ
จัดการได้มีการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนตามวัตถุประสงค์
ครบทุกข้อ  

วัตถุประสงค์ขอแผน  
ปี 2561 

ตัวชี้วัด ผลการประเมนิ 

1. ได้แผนจากการบูรณา
การ ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ กลยทุธ์ และ
ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุม
นโยบายในทุกระดับ 

1. จำนวนแผนได้จาก
การบรูณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ กลยทุธ์ 
และตัวช้ีวัดที่
ครอบคลมุนโยบาย
ในทุกระดบั จำนวน 
1 แผน 

1. ได้แผนจากการบูร
ณาการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ กลยทุธ์ 
และตัวช้ีวัดที่
ครอบคลมุนโยบาย
ในทุกระดบั จำนวน 
1 แผน 

2. นักศึกษาและคณาจารย์
ในคณะมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

1. นักศึกษาและ
คณาจารย ์ในคณะมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

1. นักศึกษาและ
คณาจารย ์ในคณะมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนร้อยละ 60 

3. ดำเนินงานตามแผน
กิจกรรมด้านกิจการ
นักศึกษา  

1. ดำเนินงานตาม
แผนกิจกรรมด้าน
กิจการนักศึกษา ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

1. ดำเนินงานตาม
แผนกิจกรรมด้าน
กิจการนักศึกษา 
จำนวน 7 กิจกรรม 

 

เพ่ือจะได้รายงานการประเมินผลนี้แก่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 6.2-5-1) 

6.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 2/2561 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
6 นำผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนา 

      เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วงานกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ก็จะได้นำ
ผลของแผนการดำเนินงานและผลของ
กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการเพ่ือพูดคุย
แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะการ
ดำเนินงาน  
(เอกสารหมายเลข 6.2-6-1) 
  โดยได้เอาข้อเสนอแนะที่ได้ไปร่วมกัน
เพ่ือจัดทำแผนและกิจกรรมในปีการศึกษา 
2562 ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 6.2-6-2) 

6.2-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 2/2561 

6.2-6-2 แผนงานพัฒนากิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2562 

7 ร้อยละของบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 โดย
สำรวจจากผู้ใช้บัณฑิต 

    คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการ
สำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตใน
เรื่องร้อยละของบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดร้อยละ 98.71 จาก
จำนวนบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยได้คะแนน 3.5 ขึ้นไป จำนวน 
385 คน จากจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 390 คน 

6.2-7-1 ตารางสรุปจำนวน
นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่
มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  
ใฝ่รู้  สู้งาน” ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อมูลจากสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 7 ข้อ 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  จำนวนบัณฑิตของคณะที่มีอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ (ถ้ามี)  

ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูล จำนวน 

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด  

จำนวนบัณฑิตทั้งหมดทีไ่ด้รับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ  

จำนวนบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามที่คณะกำหนด  

 

สูตรการคำนวณ   

  
=   

  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
.................  ……….. คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.3-1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 
6.3-2 จำนวนบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามที่คณะกำหนด 
6.3-3 แบบประเมนิ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานคุณภาพ ระดับคณะ 
 จากผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลยักำหนด ในรอบ
ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมนิสรุปได้ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธผู้์เรียน 
1.1 คุณภาพบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3.51 
คะแนน 

35.48 
= 4.44 คะแนน บรรล ุ 4.44 คะแนน 8 

1.2 การได้งานทำหรือ
ผลงานวิจัยของผูส้ำเร็จ
การศึกษา  

     
4.70 คะแนน 

1.2.1 (ปริญญาตรี)        
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

30.82 

= 4.40 คะแนน บรรล ุ 4.40 คะแนน 7 

1.2.2 (ระดับปริญญาโท) 
ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

3.50 
คะแนน 

5 

       
= 

5.00 คะแนน บรรล ุ 5.00 คะแนน 
1 

1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ระบุ
........... 

........... 

= ............ คะแนน 

[บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 
........... 

1.3 นักศึกษารุ่นปีสดุท้าย
ระดับปริญญาตรีที่มีความ 
สามารถด้านดจิิทัล และสร้าง 
หรือมีส่วนร่วมในการสร้าง 
สรรค์นวัตกรรม 

  

  

 0.28 คะแนน 

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษา
รุ่นปีสุดท้ายระดับปรญิญาตรี     
ที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถดา้นท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด 

 

รอ้ยละ 
60 

13 X10
0 

= 3.34X5 ไม่บรรล ุ 0.17 คะแนน 
389 100 

=0.17 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

1.3.2 ร้อยละของ
นักศึกษารุ่นปีสดุท้ายระดับ
ปริญญาตรีทีส่ร้างหรือมีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
10 

3 X10
0 

= 0.77 X5 ไม่บรรล ุ 0.39 คะแนน 

389 
  

10 
=0.39 

 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
เฉลี่ยรวม  

3.14 คะแนน 

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
2.1 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 
20 

12.4 
X 

10
0 

= 
28.18 X 5 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

44 
20 

=7.05 
2.2 ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม
ของอาจารย์ประจำ 

 
     

 4.87 คะแนน 

2.2.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม              
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น (8 จังหวัด)     

ร้อยละ 
30 

15 

X 
10
0 

= 

40.54 X 5 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

37 30 
=6.75 

2.2.2 ร้อยละ
ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
เกิดจากการดำเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลยั 

 

ร้อยละ 
20 7 

 
 
X 

 
 

10
0 

 
 
= 

18.92 X 5 
ไม่บรรล ุ 4.73 คะแนน 

37 20 
=4.73 

ผลการประเมินมาตรฐานที ่2 ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
เฉลี่ยรวม 

4.94 คะแนน 
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 
3.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระรา
โชบาย 

2 
ชุมชน 

5 ชุมชน บรรล ุ 5.00 คะแนน 

3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามพระราโชบาย 

2 
ชุมชน 

1 ชุมชน ไม่บรรล ุ 2.00 คะแนน 

3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่
ได้รับการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็ง 

 เฉพาะคณะครศุาสตร์  
และคณะมนุษยศาสตร ์

 ............ คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

3.3.1 จำนวนผู้นำชุมชน  
ผู้นำศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นที่ได้รับการเสรมิสร้าง
ความเข็มแข็ง  

ระบุ
........... 

............ ชุมชน [บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

3.3.2 จำนวนบุคลากร       
ทางการศึกษาที่ไดร้ับการ
เสรมิสร้างความเข็มแข็ง  

ระบุ
........... 

............ ชุมชน [บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชมุชน และเอกลกัษณ์ 
ของมหาวิทยาลยัตามพระราโชบาย 

เฉลี่ยรวม 
3.50 คะแนน 

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธศ์ิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1 จำนวนองค์ความรู้หรือ
ฐานข้อมูลทางด้านศลิป 
วัฒนธรรม  ประเพณี             
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คณะ
ดำเนินการหรือมสี่วนร่วม       
ในการดำเนินการ  เพื่อเสริม 
สร้างคณุค่าและจิตสำนึกรัก
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย   

5 เรื่อง 4 เรื่อง ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เฉลี่ยรวม 

4.00 คะแนน 
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 
5.2 การบริหารงานตาม               
พันธกิจและวิสยัทัศน ์

  
   

 3.70 คะแนน 

5.2.1 จำนวนนกัศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ                   

ร้อยละ 
0 

33.17-25 

X100 = 32.68 % 

ไม่บรรล ุ 0 คะแนน 

25 

5.2.2 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5,6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.3 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีที่สร้างความ
เป็นพลเมืองที่รู้คณุค่าและรัก
ความเป็นไทย  

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.4 ระบบกลไกด้าน
การสร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  

 
 
 

7 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5,6) ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

5.2.5 เงินสนับสนุน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์  
หรือนวัตกรรม  

5 
คะแนน 

สาย
มนุษย์ฯ 

2,088,640 

 = 

47,469.09 X 5 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

44 
25,000 
=9.49 

สาย
วิทย์ 

........... X
10
0 

= 

............ X 5 [บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

........... 60,000 
=……………. 

5.2.6 ระบบกลไกด้าน
การให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน  

7 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5,6) ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 

5.2.7 ระบบกลไกการมี
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลยัใน
การดำเนินงานด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย   

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5,6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.8 ระบบกลไกการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  

7 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5) ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 

5.2.9 อาจารย์ประจำ
คณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

ร้อยละ 
20 

14 
X10
0 

= 

31.82 X 5 บรรล ุ 3.98 คะแนน 

44 40 
=3.98 

5.2.10 อาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหนง่ทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 
20 

6 
X10
0 

= 

13.64 X 5 ไม่บรรล ุ 1.14 คะแนน 

44 60 
=1.14 

5.2.11 การกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
และเอกลักษณ์ของคณะ   

6 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ1,2,4,5) ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 

5.2.12 การบริหารตาม
หลักธรรมภิบาลของ
คณะกรรมการประจำคณะ
และผูบ้ริหารของคณะ   

7 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5,6) ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 

5.2.13 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม  

3.01 
คะแนน 

24.29 
= 3.04 

บรรล ุ 3.04 คะแนน 
8 

5.3 การบริหารงานด้าน
ประกันคณุภาพ  

7 ข้อ 7 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5,6,7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที ่5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.35 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

6.1 จำนวนบัณฑิตของคณะ
ที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ 
สู้งาน”ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  

ร้อยละ 
80 

385 

X100= 98.71 

บรรล ุ 4.94 คะแนน 

390 

6.2 ระบบกลไกการส่งเสริม
ผู้ ส ำ เร็ จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิ ตมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ 

7 ข้อ 7 ข้อ (ข้อ1,2,3,4,5,6,7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม 

4.97 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา ระดับคณะ 

องคป์ระกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I+P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 - 4.44,
4.70,
0.28 

3.14 ระดับคุณภาพพอใช ้

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย              
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2 - 5, 
4.87 

4.94 ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั       
ตามพระราโชบาย 

2 - 5,2 3.50 ระดับคุณภาพพอใช ้

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ               
ความเป็นไทย 

1 - 4 4.00 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบรหิาร
จัดการ 

2 3.70, 
5 

- 4.35 ระดับคุณภาพด ี

รวม 10 4.35 3.79 3.90 ระดับคุณภาพด ี
ผลการประเมิน  ระดับ

ดี 
ระดับ

ดี 
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ตาราง 3 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I+P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 - 4.44,
4.70,
0.28 

3.14 ระดับคุณภาพพอใช ้

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย              
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2 - 5, 
4.87 

4.94 ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั       
ตามพระราโชบาย 

2 - 5,2 3.50 ระดับคุณภาพพอใช ้

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ               
ความเป็นไทย 

1 - 4 4.00 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหาร
จัดการ 

2 3.70, 
5 

- 4.35 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบณัฑิต 2 5 4.94 4.97 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 12 4.57 3.91 4.08 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน  ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 
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ตาราง 4 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น  โอกาสในการพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 มาตรฐานที ่ 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
- คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับดี ทุกสาขาวชิาสว่น
ใหญ่ของคณะมีบัณฑิตระดับปรญิญาตรีได้งานทำ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระเกินร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ป ี
- ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตทุกคนได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร ่

มหาวิทยาลยัอยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมบีริษัทมาลงทุน ทำให้มี
สถานประกอบการ เพื่อฝึกปฏิบตัิหลากหลายมากข้ึน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ควรพัฒนาเสริมความรู้ด้านดิจิทลัให้กับนักศึกษา ควรมีโครงการที่พัฒนาความรู้ดา้นดิจิทลัให้นักศึกษา 
 
มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
ผลงานวชิาการของคณาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเกินกวา่ค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

ชุมชนยังมีความต้องการศาสตรค์วามรู้ทุกสาขาวชิาของ
คณะ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
คณาจารย์ควรตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่สามารถของ
ตำแหน่งทางวิชาการได้  

ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการที่
สามารถของตำแหน่งทางวชิาการได้ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
คณะมีการบริการวิชาการแกชุ่มชนและเอกลักษณ์ของ
มหาวิยาลัยตามพระราโชบาย เกินกว่าเป้าหมายที่คณะ
ได้ตั้งไว ้

ชุมชนยังมีความต้องการศาสตรค์วามรู้ทุกสาขาวชิาของ
คณะ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
เสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ครบทุกศาสตร์ใน
คณะ 

ควรมโีครงการบริการวิชาการของคณะ ที่บูรณาการ
ตามศาสตร ์
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มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
มีความร่วมมือกับชุมชน และเข้าไปมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

บริบทในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีความหลากหลาย 
สามารถส่งเสริมและพลักดนัให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง และเกิดการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
คณะควรส่งเสริมให้มีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเอามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาตา่ง ๆ  

คณะควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรม และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มสี่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ทางดา้นศลิปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

 มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
- คณะมีคณะกรรมการประจำคณะ กำกับ ดูแล เพื่อ
ประเมินผลการบริหารจัดการ 
- คณะมีคณะกรรมการดำเนินงานดา้นประกันคุณภาพ 
และมีการติดตามตรวจสอบจากผู้ตรวจภายนอกระดบั
หลักสูตรและคณะ 
- คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเกิดข้ึนตาม
พันธกิจ 

- มีนโยบายทิศทาง และนโยบายของประเทศ พรอ้มทั้ง
นโยบายของกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสนบัสนุนให้
ทำงานร่วมกับชุมชน และสถานประกอบการ 
- ชุมชนมีความต้องการความรู้ในศาสตร์ของคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
คณะควรเพิ่มคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมี
ผลงานทางวชิาการ 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวชิาการที่สามารถ
ขอตำแหน่งทางวชิาการได้ 

 มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
-  โดยลักษณะของบัณฑิต และนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการเป็นนักกิจกรรม ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปลูกฝังอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 
-  นักศึกษามีความคิดสรา้งสรรค์ และมีความเพียร
พยายามในการหาวิธี และทำงานให้สำเร็จตามโจทย์ที่ให้
รับมอบหมาย 

นักศึกษามีช่องทางที่จะได้มโีอกาสเข้าไปแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลถึงการออกไปประกอบ
วิชาชีพต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา/บณัฑิตได้แสดงศักยภาพ
ตามอัตลักษณ์มีจำนวนน้อย 

คณะควรเพิ่มหรือเปิดพื้นที่ เพื่อให้โอกาสนักศึกษา/
บัณฑิตได้แสดงศักยภาพ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 
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