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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 จัดทำข้ึนเพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการรายงานการดำเนินงาน ระหวางวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการใหความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการตรวจสอบและประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเปนเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และผูเก่ียวของไดใชประโยชน
ตอไป 
 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ไดรับ
ความรวมมือจากผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน
หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน ไดสนับสนุนการรวบรวมขอมูลขอมูลและสังเคราะหเอกสาร
จัดทำเปนรายงานการประเมินตนเองฉบับนี ้
 คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเพ่ือใหการดำเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเปนไปไดดวยดี มีคุณภาพ และมุงม่ันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาโดยตลอด เพ่ือใหบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
อยางยั่งยืนตลอดไป 

 

ลงนาม      คณบดี 

      (ผูชวยศาสตราจารยครรชิต  มาระโภชน) 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

1. ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

1.1 การผลิตบัณฑิต  
ในรอบปการศึกษา 2563  มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดสรางชื่อเสียง  ดังนี้  

• ดานวิชาการ 

ลำดับท่ี ช่ือ-นามสกุล รางวัล หนวยงาน 
1 ทีม 422 Studio  

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร  
1. นางสาวธิชา พันธมา  
 (ผูประสานงานหลัก)  
2. นางสาวเจศินี มูลเพ็ญ 
3. นางสาวนวพรรณ สังขเพชร 
4. นางสาวมินตรา รักษานนท 
5. นางสาวศิริยาพร กลาหาญ  
6. นางสาวเบญจมาพร ขวัญอยู  
7. นายธีรภัทร พัสดุ 
8. นายไตรรัตน ดำคลองตัน 
9. นายชาญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์  
อาจารยท่ีปรึกษา :  
 อ.ณฐ สบายสุข 
 
 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  
การประกวดโครงงานเพ่ือ
ชุมชน Community 
Project “สรางเยาวชน
ไทย สูนักวิจัยและวิศวกร
สังคม 
“12 มีนาคม 2564” 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ
เครือขายนักวิจัยเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยพันธกิจ
สัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครนิทร 

2 ทีม พังเรื่องปู 
นักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียว 
1. นายภาคภูมิ  ดีใจ  
 (ผูประสานงานหลัก) 
2. นางสาวศิริวิมล  ตันยะกุล 
3. นางสาวพลอยณภัส  ภูหินกอง 
4. นายวิษณุ  บุญรอด 
5. นางสาวขนิษฐา  ชมเชย 
6. นางสาววราภรณ  พิกุลศร ี
7. นายกฤตศกร  ตันสุดเจริญยิ่ง 
อาจารยท่ีปรึกษา :  
อ.รัชฎาพร วงษโสพนากุล 
 
 

ความคิดสรางสรรค  
การประกวดโครงงานเพ่ือ
ชุมชน Community 
Project “สรางเยาวชน
ไทย สูนักวิจัยและวิศวกร
สังคม 
“12 มีนาคม 2564” 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ
เครือขายนักวิจัยเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยพันธกิจ
สัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครนิทร 



 
 

(5) 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-นามสกุล รางวัล หนวยงาน 
3 ทีม ลมใตปก 

นักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียว 
1. นางสาวอัยรดา คำขะ  
(ผูประสานงานหลัก) 
2. นายสิทธิชัย ปญจะสีลา 
3. นายพูนชัย โรจนโลหะโสภณ 
4. นางสาวอัฌชา ปยะธำรงชัย 
5. นางสาววนัชพร รัตโน 
6. นางสาวสิริลักษณ สีกุล 
7. นางสาวชลธชิา วิไลรักษ 
8. นางสาวณัฐธิดา วรวิสัน 
อาจารยท่ีปรึกษา :  
อ.รัชฎาพร วงษโสพนากุล 
 

ความตั้งใจและเสียสละ  
การประกวดโครงงานเพ่ือ
ชุมชน Community 
Project “สรางเยาวชน
ไทย สูนักวิจัยและวิศวกร
สังคม 
“12 มีนาคม 2564” 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ
เครือขายนักวิจัยเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย        
พันธกิจสัมพันธ 
มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏราชนครินทร 

 

• ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ลำดับท่ี ช่ือ-นามสกุล รางวัล หนวยงาน 
1 นางสาวธชิา พนัธมา 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร 
ความประพฤติดี 
ประจำป 2564 

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชปูถัมภ 

2 นายดลิก บทนอก เพชรสารภี  
ประจำป 2563 

มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

• ดานกีฬา 

ลำดับท่ี ช่ือ-นามสกุล รางวัล หนวยงาน 
1 นายศักดิ์สิทธิ์  รุงแจง 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร 
รางวัลชนะเลิศ ในการแขงขัน
กีฬา realme Empower 
TheNextGen E-Sport 
Competition (ROV) 

SIAM CENTER 

1.2 การวิจัยหรืองานสรางสรรค อ.ดวงฤดี : อโนชา 
คณะไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทำงานวิจัย รวมถึงผลักดันใหมีการตีพิมพผลงาน    

ซ่ึงจากการดำเนินงานสามารถสรุปไดดังนี้   
 จำนวนบทความวิจัยฯ  ท่ีตี พิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ (0.2) 
จำนวน 2 ผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมท่ี 2 (0.6) จำนวน 4 ผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน



 
 

(6) 
 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.8) จำนวน 2 ผลงาน บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (1.00) จำนวน 1 
ผลงาน 

1.3 การบริการวิชาการ   อ.ดวงฤดี : วาริน 

 คณะรวมมือกับหนวยงานภายนอก  
 คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจหลัก  คือ  การบริการวิชาการแกชุมชน  ซ่ึงในป
การศึกษา 2563  มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย  จำนวน 8 ชุมชน  คือ  

1. หมู 6 ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. หมู 7 บานปากปากหวย  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
3. หมู 2 บานดงยางไทย ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. หมู 3 บานทาตาเถร ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. หมู 6 บานปากคลองออมใหญ ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. หมู 5 บานตนกรอก ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. หมู 1 บานเหลานาบก ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. หมู 9 ต.บานตนตาล  ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 คณะจัดโครงการใหกับชุมชน  

  1. โครงการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงใหแกเศรษฐกิจทองถ่ินและ
ชุมชน ตำบลคลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   2. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค เพ่ือตอยอดทุน
เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน ตำบลกอนแกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   3. โครงการจัดทำฐานขอมูลระดับหมูบานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตร  
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ม.6 บานปากคลองออมใหญ ตำบลเขาดิน  อำเภอ บางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
   4. โครงการประกวดออกแบบเครื่องแตงกาย “สืบสาน อนุรักษ ผาถ่ินรวมสมัย        
8 ริ้ว” 

1.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  อ.ณฐ : สิริญพิชญา 
 

 จัดโครงการรวมกับหนวยงานภายนอก  
1.  โครงการประกวดออกแบบเครื่องแตงกาย “สืบสาน อนุรักษ ผาถ่ินรวมสมัย 8 

ริ้ว” ภายใตโครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินผาไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
2.  โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาท่ี

ของตนเองและผูอ่ืน “ชุมชนแหงความสุข Happy 8 Riew” 
  3.  กิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชวผลงานออกแบบเครื่องแตงกาย เขารวมในโครงการ
เสนหวิถีไทยเมืองแปดริ้ว เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย ๒ เมษายน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 



 
 

(7) 
 

(บางคลา) ท่ีจัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และศูนยศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัย  
   1.  กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแหง

ภูมิปญญาทองถ่ิน ประจำปการศึกษา 2563 

   2.  โครงการสงเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิตประจำป

การศึกษา 2563  

นอกจากน้ี  อาจารยมหาวิทยาลัยยังสรางชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  ดังน้ี  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล รางวัล หนวยงาน 

1 ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ
สมบูรณ 

รางวัลสมาชิกสหกรณท่ีมีผลงานดีเดน 
ป 2563 

สหกรณออมทรัพยครู
ฉะเชิงเทรา 

2 อ.รัชฎาพร วงษโสพนากุล 
อ.ณฐ สบายสุข 
ดร.วิชุดา จันทรเวโรจน 

รางวลัเขารอบการประกวดกิจกรรม
แฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) 
ประจำป 2564 ระดับภูมิภาค ภาค
ตะวันออก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ 
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2. การนำขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา   

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

1. ควรจัดกิจกรรมทบทวนความรู ความ
เขาใจในเกณฑมาตรฐานตาม
องคประกอบและตัวบงช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
เพ่ือใหสามารถเขียนรายงานผลการ
ดำเนินงานตามกระบวนการไดอยาง
ครบถวน  

 

จัดกิจกรรมทบทวนความรู ความเขาใจใน
เกณฑมาตรฐานตามองคประกอบและตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
เพ่ือใหสามารถเขียนรายงานผลการ
ดำเนินงานตามกระบวนการไดอยางครบถวน 

- ดำเนินการจัดโครงการทบทวนความรู ความเขาใจในเกณฑ
มาตรฐานตามองคประกอบแตละตัวบงชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ในไตรมาสท่ี 3  ปงบประมาณ 2564  วันท่ี 27 พฤษภาคม 
2564  รอยละของผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในเกณฑ
มาตรฐานตามองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร รอยละ 100   
- สวนตัวชีว้ัดตัวท่ี 2 ไมเปนไปตามเปาหมาย คือผลการ
ประเมิน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มี
จำนวน 8 หลักสูตร ท่ีมีผลคะแนนมากกวา 3.01 และมี
จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี ไดคะแนน 2.93 แตถือวามีแนวโนมท่ีดี คือไดรับคะแนน
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2562 ซ่ึงไดคะแนน 2.60 
 
 
 
 
 
 
 

- รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

2. กอนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ควรจัด
ประชุมพิจารณารายงานการประเมิน
ตนเองของแตละหลักสูตร เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาไดสะทอนผลการ
ดำเนินงานอยางถูกตอง 

จัดประชุมพิจารณารายงานการประเมิน
ตนเองของแตละหลักสูตร เพ่ือใหสะทอนผล
การดำเนินงานอยางถูกตอง 

 คณะไดกำกับติดตามโดยการแจงใหหลักสูตร
ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
และใหมีการเตรียมการตรวจประเมิน โดยคณะจัดโครงการ
ทบทวนความรู ความเขาใจในเกณฑมาตรฐานตาม
องคประกอบแตละตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร โดยใหแตละหลักสูตรนำเสนอ รายงานผลการ
ดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ใหวิทยากรแนะนำ ซ่ึงผลการ
ประเมินไมเปนไปตามเปาหมาย คือผลการประเมิน มีจำนวน 
8 หลักสูตร ท่ีมีผลคะแนนมากกวา 3.01 และมีจำนวน 1 
หลักสูตร คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได
คะแนน 2.93 แตถือวามีแนวโนมท่ีดี คือไดรับคะแนนเพ่ิมข้ึน
จากปการศึกษา 2562 ซ่ึงไดคะแนน 2.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
1.  ควรกำกับติดตามใหทุกหลักสูตรมีการ

สำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติอยางสม่ำเสมอ
เพ่ือจะไดนำขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหนักศึกษามีคุณภาพตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสการไดงานทำ 

 

แจงประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
สำรวจความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติอยางสม่ำเสมอเพ่ือจะไดนำขอมูลมา
ใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
เรี ยน การสอน  การจั ด กิ จกรรม พั ฒ น า
นักศึกษาใหนักศึกษามีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
ไดงานทำ 

ประชุมประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเพ่ือ
ทบทวนผลและแบบสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยมี
รายละเอียดดังนี้  
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมี

ระดับความพึงพอใจ 4.26 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย มีระดับความพึงพอใจ 4.32 
3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีระดับ

ความพึงพอใจ 4.12 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ มีระดับความพึงพอใจ 4.34 
5.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีระดับความ

พึงพอใจ 4.35 
6.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร มี

ระดับความพึงพอใจ 4.38 
7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มี

ระดับความพึงพอใจ 4.28 
8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มีระดับความพึงพอใจ 4.64 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

 ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีได มีระดับความพึงพอใจ 4.34 ซ่ึง
อยูในระดับท่ีดี 

2. ควรสรางแรงจูงใจใหอาจารยท่ีปรึกษา
วางแผนรวมกับนักศึกษาในการทำวิจัย  
เขียนบทความวิจัยแสวงหาแหลง
เผยแพรผลงานของนักศึกษาหรือ
ผูสำเร็จการศึกษาใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 

แจงประธานหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ทราบ 

 หลักสูตรจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจโดยจะกำหนดให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมวางแผนกับนักศึกษาในการ
ทำวิจัย  เขียนบทความวิจัยแสวงหาแหลงเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาโดยในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสำเร็จการศึกษา
จำนวน 2 คน 
 
 

- ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 

3. คณะควรจัดใหมีการทดสอบ
ความสามารถดานดิจิทัลใหนักศึกษาใน
แตละช้ันปใหนักศึกษาไดทราบผลการ
สอบพรอมท้ังบูรณาการความรูท่ีควรมี
ในรายวิชาของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
ใหมีทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนและวัดผลรวบยอด
ในปสุดทาย 

ประสานงาน กับสำนั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกำหนดเปนแนว
ปฏิบัติรวมกัน 

 คณะประสานงานกับสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประชุมกำหนดเปนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ทดสอบความสามารถดานดิจิทัลโดยสอบผานระบบของ ICDL 
และระบบขอสอบกลางของกระทรวงไอซีที ซ่ึงนักศึกษาชั้นป
ท่ี 4 ของคณะไดเขารวมการทดสอบทำใหมีนักศึกษาจำนวน 
6 คนไดคะแนนสูงสุดเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปรวม
แขงขันดานดิจิทัล 
 
 
 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานผลลัพธ งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยประจำทำวิจัย

รวมกับตางคณะในลักษณะการบูรณา
การศาสตรเพ่ือสรางคุณคาใหกับ
ผลงาน 

 

จัดกิจกรรมสนับสนุนอาจารยในคณะจัดทำ
เปนชุดโครงการวิจัย โดย เพ่ิมสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการจัดทำชุดโครงการวิจัย 

 คณะไดดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
คณะวิทยาการจัดการดานการวิจัย หัวขอเรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากภายนอกและ การเขียน
บทความทางวิชาการรับใชสังคม ในระหวางวันท่ี 27-28 
สิงหาคม 2563 มีคณาจารยเขารวม 20 ทาน 
 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 

2. สรางแรงจูงใจใหอาจารยเผยแพร
ผลงานทางวิชาการในแหลงขอมูลท่ีมี
คาน้ำหนักตั้งแต 0.60 ข้ึนไป 

จัดกิจกรรมสนับสนุนและยกยองอาจารยใน
คณะท่ีสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการใน
แหลงขอมูลท่ีมีคาน้ำหนักตั้งแต 0.60 ข้ึนไป 

 คณะไดดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
คณะวิทยาการจัดการดานการวิจัย หัวขอเรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากภายนอกและ การเขียน
บทความทางวิชาการรับใชสังคม ในระหวางวันท่ี 27-28 
สิงหาคม 2563 มีคณาจารยเขารวม 20 ทาน  
 
 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 

3. สงเสริมใหอาจารยทำผลงานวิชาการ
ในลักษณะงานวิจัยเดียวท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ือนำไปสูการขอตำแหนงทางวิชาการ 

จัดกิจกรรมสนับสนุนอาจารยในการจัดทำ
ผลงานวิชาการในลักษณะงานวิจัยเดียวท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือนำไปสูการขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

 คณะไดดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
คณะวิทยาการจัดการดานการวิจัย หัวขอเรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากภายนอกและ การเขียน
บทความทางวิชาการรับใชสังคม ในระหวางวันท่ี 27-28 
สิงหาคม 2563 มีคณาจารยเขารวม 20 ทาน 
 
 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

มาตรฐานท่ี 3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการแกชุมชน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 
1. ควรมีการวิจัยหาองคความรูท่ีจำเปน

ในการปฏิบัติงานใหเกิดความเขมแข็งท่ี
ย่ังยืน บูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน  

 

จัดกิจกรรมหาองคความรู ท่ีจำเปนในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความเขมแข็งท่ียั่งยืน บูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน 

 คณะไดดำเนินการจัดกิจกรรมหาองคความรูท่ีจำเปน
ในการปฏิบัติงานใหเกิดความเขมแข็งท่ียั่งยืน บูรณาการกับ
การเรียนการสอน เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 มีจำนวน
ผูเขารวม 25 ทาน ประกอบไปดวย 2 ดานคือ ดานการเรียน
การสอนในหัวขอ จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และดานการวิจัย ในหัวขอ การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย 
 
 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 

2. นำองคความรูจากการบริการวิชาการ
ไปใหบริการแกชุมชน และนำความรู
และประสบการณ ท่ีมาเปนโจทยวิจัย
ใหกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ทำวิจัยท่ีสามารถนำผลท่ีไดไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 

แจ งประธานหลักสูตรและผู รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจทราบ 

 หลักสูตรจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจโดยจะกำหนดให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมวางแผนกับนักศึกษาในการ
ทำวิจัย  เขียนบทความวิจัยแสวงหาแหลงเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาโดยในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสำเร็จการศึกษา
จำนวน 2 คน 
 
 
 
 

- ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
1. ควรนำแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูและ

ประสบการณท่ีมีอยูในตัวบุคคลท่ีได
จากการ ดำเนินกิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมบูรณการกับการเรียน
การสอนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู จัดเก็บความรูอยาง
เปนระบบเผยแพรในรูปแบบท่ีสราง
ความนาสนใจ  สะดวกตอการเรียนรู  
เพ่ิมโอกาสและมูลคาใหกับชุมชน 

จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูและบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ปราชญ ชาวบ าน  และนำองค ความรู ไป
เผยแพรผานทางเว็บไซตของคณะและตำบล
คลองเข่ือน 

 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได
ดำเนินการจัดโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 
ภายใตชื่อ “ชุมชนแหงความสุข Happy 8 Riew”เสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว โดยในโครงการมีกิจกรรมบูรณาการกับการ
เรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาการ
ผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและบันเทิง โดยใหนักศึกษาลง
พ้ืนท่ีตำบลคลองเข่ือน อ.คลองเข่ือน ท้ัง 6 หมูบาน ซ่ึงได
ดำเนินการการผลิตวีดีทัศนเพ่ือสำหรับการรวบรวมองค
ความรูจากปราชญชาวบาน จำนวน 5 องคความรู ไดแก องค
ความรูเก่ียวกับการทำดอกไมจันทน องคความรูเก่ียวกับการ
ทำกระยาสารท องคความรูเก่ียวกับการทำขนมตาล องค
ความรูเก่ียวกับการทำไมกวาดทางมะพราว และองคความรู
เก่ียวกับการทำขวัญขาว โดยไดมีการเผยแพรองคความรูนี้
ทางเว็บไซตของคณะและไดมอบองคความรูนี้คืนใหกับ 
องคการบริหารสวนตำบลคลองเข่ือนเพ่ือไวใชในการเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของตำบลคลองเข่ือนเพ่ือเปนการสรางโอกาส
และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนอีกดวย 
 
 

- รองคณบดี
กิจการนักศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 5 ดานระบบกลไกการบริหารจัดการ 
1. ควรจัดระบบการติดตามท่ีสรางความ

เขาใจใหบุคลากรในการนำความรูและ
ทักษะท่ีไดจากการอบรมสัมมนาดาน
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอยางชัดเจน  

จัดประชุมทำความเขาใจใหคณาจารยในคณะ
ใหนำความรูและทักษะท่ีไดจากการอบรม
สัมมนาดานวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยางชัดเจนโดยจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล และกำกับติดตามท่ี มคอ.3  
 
 

 คณะมีการกำกับติดตาม และชี้แจงทำควาเขาใจให
คณาจารยนำความรูและทักษะท่ีไดจากการอบรมสัมมนา มา
ใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยในปการศึกษา 2563 มีอาจารยเขารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ท้ังท่ีใชงบพัฒนารายบุคคลและ
รับการอบรมในรปูแบบออนไลน เนื่องจากในชวงปการศึกษา 
2563 เปนชวงสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงทำใหการเขารับการอบรมเปนไปใน
รูปแบบออนไลนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

- รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 
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2. ควรนำผลประเมินความสำเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการอยาง
จริงจังโดยเฉพาะประเด็นคุณภาพ
อาจารยใหบรรลุตามเปาหมายตามท่ี
คณะกำหนด 

 

กำหนดใหคณาจารยจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคลคณะมาสังเคราะหเพ่ือจัดกิจกรรม
ใหกับคณาจารยในกรณีตองการพัฒนาดาน
เดียวกัน หากคณาจารยไมดำเนินการตาม 
แผนพัฒนารายบุคคล คณะทำหนังสือแจง
เตือนเปนระยะ 

 คณะไดจัดทำโครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตำแหนง
ทางวิชาการโดยพัฒนาเก่ียวกับทางดานการวิจัยกอนเพ่ือ
เตรียมขอเสนอโครงการและนำงานบริการวิชาการท่ีเคย
ใหบริการวิชาการกับชุมชนมาสูงานวิจัย พรอมกันนี้คณะไดจัด
ประชุมอาจารยคณะวิทยาการจัดการเพ่ือแจงใหทราบถึง
โครงการดังกลาว โดยมีเปาหมายดังนี้ 
1. คณะมีจำนวนอาจารยท่ีมีภาระงานมากกวาการสอนเพียง

ดานเดียวโดยเนนงานวิจัยเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ของอาจารย
ท้ังคณะวิทยาการจัดการ  

2. มีจำนวนผลงานทางวิชาการเผยแพร ตามสัดสวนจำนวน
บทความวิจยัตอจำนวนอาจารย จำนวน 18 เรื่อง  

3.  คณะมีขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพท่ีมีโอกาสไดรับ
การสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก จำนวน 
10 เรื่อง 

 ผลท่ีจะไดรับจากการดำเนินโครงการดังกลาว จะทำให
อาจารยท่ีเขารวมโครงการมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณสมบัติ
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได นอกจากนี้ยังสามารถทำ
ใหอาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 13 ทานท่ีจะ
ครบสัญญาจางระยะท่ี 2 ในป 2568 มีคุณสมบัติสามารถตอ
สัญญาจางในระยะท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยได และสงผลให
หลักสูตรท้ัง 7 หลักสูตรของคณะจะไมถูกปดแบบมีเง่ือนไข 

- รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 
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3. ควรนำผลประเมินความสำเร็จของ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
สรุปประเด็นท่ีควรปรับปรุง ใหชัดเจน
และวางแผนดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินการอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะประเด็นท่ียังไมบรรลุใหเกิด
ผลลัพธตามเปาหมายตามท่ีคณะ
กำหนด 

จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
คณะ เพ่ือ  
   1.1  สรุปประเด็นท่ียังไมบรรลุใหเกิด

ผลลัพธ จากผลการวิเคราะห
ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ 

   1.2  วางแผนดำเนินการปรับปรุงประเด็นท่ี
ยังไมบรรลุใหเกิดผลลัพธตาม
เปาหมาย 

 

 ดวยคณะจะมีการปรับแผน ในไตรมาสท่ี 3  โดยจะนำ
ผลการประเมินความสำเร็จของแผนโดยเฉพาะประเด็นท่ียังไม
บรรลุใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย มาวางแผนดำเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ   

- รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4. ควรมีการประชุมรวมกับสาขาวิชาเพ่ือ 

พิจารณาสาเหตุของหลักสูตรท่ีมี

คาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง เพ่ือ

นำไปพัฒนาและ ปรับปรุงใหมีคา

คะแนนอยูในระดบัดี 

 

 

จัดประชุมรวมกับสาขาวิชาเพ่ือ พิจารณา
สาเหตุของหลักสูตรท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง และเชิญสาขาวิชาท่ีไดรับคะแนน
อยูในระดับดีและวิทยากร เพ่ือรวมกัน
วางแผนกำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการในป
การศึกษา 2563 และแนะนำการจัดทำ SAR 
ของสาขาวิชาเพ่ือนำไปพัฒนาและ ปรับปรุง
ใหมีคาคะแนนอยูในระดับดี 
 

 มหาวิทยาลัยมีการประชุมวางแผนและพัฒนาแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตรใหไดคะแนน 3.01 ข้ึนไป เม่ือวันท่ี 
2 กันยายน 2563 โดยท่ีประชุมมีมติใหหลักสูตรท่ีไดผล
คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2562 ไดคะแนนต่ำกวา 3.01 จัดทำแผน
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไดคะนนต่ำกวา 3.01 และ
นำเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 5/2563 
วันท่ี 9 กันยายน 2563 และเสนอแผนปรับปรุงหลักสูตรท่ีได
คะแนนต่ำกวา 3.01 ใหกับสภาวิชาการ 
 
 

- รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

- รองคณบดี
วิชาการและ
วิจัย 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบหลัก 

มาตรฐานท่ี 6 อัตลักษณของบัณฑิต 
1. ควรทบทวนการเลือกกิจกรรมท่ีใชใน

การพัฒนานักศึกษาใหเกิดอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย  กำหนด
วัตถุประสงคใหเหมาะสม  และปรับตัว
บงช้ีวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
ในเชิงผลลัพธ  เพ่ือทำใหเกิด
สัมฤทธิผลในการพัฒนานักศึกษาอยาง
ชัดเจน 

เลือกกิจกรรมท่ีสามารถบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการกำหนด
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสำเร็จเพ่ือให
เกิดประสิทธิผลอยางชัดเจน 

 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได
ดำเนินการจัดโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 
ภายใตชื่อ “ชุมชนแหงความสุข Happy 8 Riew”เสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว โดยในโครงการมีกิจกรรมท่ีใชในการพัฒนา
นักศึกษาใหเกิดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝรู สู
งาน” 2 กิจกรรม ซ่ึงโครงการดังกลาวไดบูรณาการกับการ
เรียนการสอน ในรายวิชาการผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและ
บันเทิง อีกท้ังยังไดฝกทักษะการทำงานเปนทีม ความอดทน 
ความมุงม่ันท่ีไดมาซ่ึงองคความรูและผลงานท่ีใชในการเรียน
การสอน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด
ความสำเร็จไวอยางชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินโครงการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติงาน
จริงและสามารถท่ีจะเสริมทักษะไวใชประกอบการเรียนการ
สอนไดอยางแทจริง 
 
 

- รองคณบดี
กิจการนักศึกษา 
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3. ผลการดำเนินงานตามองคประกอบ  

 

องคประกอบ 

 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย  

ผลการประเมิน 
 

I+P 

 

O 

คะแนน

เฉลี่ย 

มาตรฐานที่  1  ดานผลลัพธผูเรียน 3 - 4.34,4.81, 
3.63 

4.26 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่  2  ดานผลลัพธ งานวิจัย              
งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

2 - 3.00, 
5.00 

4.00 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 3 ดานผลลัพธการบริการ
วิชาการแกชุมชน และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลยัตามพระราโชบาย 

2 - 5.00, 
5.00 

5.00 ระดับคุณภาพ ดมีาก 

มาตรฐานที่ 4 ดานผลลพัธ
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

1 - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ดานระบบกลไกการ
บริหารจัดการ 

2 4.22, 
5.00 

- 4.61 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณของบัณฑิต 2 5.00 4.86 4.93 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
รวมตัวบงชี ้ 12 3 9   

คะแนนเฉลี่ย  4.74 4.52 4.57 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม อ.ดาเรศ อ.ดวงฤดี อ.ณฐ 
 

จุดเดน  
1. คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจำนวนอาจารยประจำเกินเกณฑอยางตอเนื่อง 
2. คณะมีการสรางเครือขายและมีรูปแบบในการใหบริการวิชาการแกชุมชนท่ีหลากหลาย ทำให

ชุมชนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1. จำนวนอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการมีจำนวนต่ำกวาเกณฑ 
2. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารยประจำแตละสาขาวิชามีจำนวนต่ำกวาเกณฑ 
3. นักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางดานดิจิทัลและการสรางสรรคนวัตกรรมต่ำกวาเกณฑ

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
1. ควรมีมาตรการเรงรัดและสงเสริมใหอาจารยประจำทำผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการ รวมท้ังการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 
2. ควรจัดทำแผนการพัฒนาความรูความสามารถดานดิจิทัลและการสรางสรรคนวัตกรรมของ

นักศึกษา พรอมท้ังมีการประเมินผลการดำเนินการตามแผน 
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สวนที่ 1 สวนนำ 
 

ขอมูลท่ัวไป  

 คณะวิทยาการจัดการเริ่มกอตั้งเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการตั้งแต พ.ศ.2527  โดยจัดต้ังคณะวิชา
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช  2527  สำนักงานคณะวิทยาการจัดการอยูท่ีชั้น 2 
อาคาร 3  มีภาควิชาท้ังหมด 6 ภาควิชา  คือ ภาควิชาสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาการเงินและการ
บัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  

พ.ศ. 2528  เปดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเวน สายครุศาสตร) ไดแก วิชาการจัดการ  
การตลาด  การบัญชีและธุรกิจ 

พ.ศ. 2529 เปดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการท่ัวไป  
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 14 

กุมภาพันธ พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซ่ึงไดมีการกำหนดสวนราชการ และตำแหนง
ทางการบริหารใหม คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาการจัดการ และตำแหนงหัวหนา
คณะวิชาเปลี่ยนชื่อเปน คณบดี โดยมีผูชวยศาสตราจารยลีลา สินานุเคราะห เปนคณบดีทานแรก มีการแบง
สวนงานเปนสำนักงานคณะ และภาควิชาอีก 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 

พ.ศ. 2539 ผูชวยศาสตราจารยลีลา  สินานุเคราะห คณบดีไดเกษียณอายุราชการ จึงมีคณบดีทาน
ใหม คือ ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน  ดำรงตำแหนงคณบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ถึง 
วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดประทาน
นาม “ราชนครินทร” สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏราชนครินทร และคณะ
วิทยาการจัดการยังคงปฏิบัติภารกิจดานการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะ
โยธิน เปนคณบดี จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำใหสถาบันราชภัฏราชนครินทรเปลี่ยนชื่อเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ต้ังแต วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน มีผลทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางและ
ผูบริหารของคณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะจึงเปลี่ยนชื่อเปน สำนักงานคณบดี  โดยมีผูชวย
ศาสตราจารยสุมลวรรณ  ยิ้มงาม ดำรงตำแหนงคณบดี ตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึง วันท่ี 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2551 คณะมีการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
 พ.ศ. 2552 คณะมีการเปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และมีการเปลี่ยนคณบดี เปนอาจารยชอมณี  
สุคันธิน  โดยดำรงตำแหนงคณบดี ตั้งแต วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553   

พ.ศ. 2553 มีการเปลี่ยนคณบดี เปนอาจารยพิมพจันทร  อารยเมธาเลิศ ดำรงตำแหนงรักษาการใน
ตำแหนงคณบดี ต้ังแต วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ตอมาเม่ือมีการสรรหา
คณบดี จึงได ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ดำรงตำแหนงคณบดี ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2553 ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2556 คณะมีการเปดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนคณบดี เปนผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย  ปาอาย ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   

พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนคณบดี เปนผูชวยศาสตราจารยครรชิต  มาระโภชน ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 จนถึงปจจบุัน 

พ.ศ. 2562 คณะมีการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม     

ปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มีท่ีตั้งอยูท่ีอาคาร 1  อาคาร 3 และอาคารสำนักงานคณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000  สำนักงานคณบดีตั้งอยูท่ีอาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 
ภายใตการบริหารงานของคณบดี  โดยโครงสรางการบริหารงานมีคณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการ
บริหารคณะ  และคณะกรรมการดำเนินงานดานตาง ๆ  มีรองคณบดี 3 ดานคือ รองคณบดีวิชาการและ
งานวิจัย  รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีกิจการนักศึกษา  และมีหนวยงาน
ภายในคณะแบงเปน 10 หนวยงานคือ สำนักงานคณบดี  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการ
จัดการ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  
ซ่ึงสอดคลองกับการบริหารงานวิชาการท่ีมีการบริหารในลักษณะของสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเปดสอนจำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย     
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร    
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ปรัชญา   
การบริหารจัดการเปนพ้ืนฐานของความสำเร็จ 

วิสัยทัศน  
คณะวิทยาการจัดการมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางวิชาการ ใสใจธรรมาภิบาล วิจัยและบริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. สรางงานวิจัยบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีนำไปสูการใชประโยชน 
3. บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความรูสูสังคมท่ีสนองตอความตองการของทองถ่ิน 
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงค  
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกำหนดไว และสอดคลองกับความตองการ

ของสังคม 
 2. เพ่ือวิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือประโยชนทางวิชาการ และประโยชนชุมชนทองถ่ิน 
 3. เพ่ือจัดบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม และผูรับบริการ 
 4. เพ่ือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ ให มีความทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได และมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะใหมีประสิทธิภาพ 
และเปนสวนหนึ่งของงานประจำ 

เอกลักษณ (Uniqueness)  

“SMART” 
    S ocial responsibility คณะมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
    M otivation  คณะท่ีมีแรงจูงใจในการทำงาน 
    A ttention  คณะท่ีมีความตั้งใจในการทำงาน 
    R eform  คณะท่ีมีการคิดใหม ทำใหม 
    T eamwork  คณะท่ีมีการทำงานเปนทีม 
 

อัตลักษณ (Identity)  

จิตอาสา ใฝรู สูงาน 
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โครงสรางองคกรและการบริหาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

การตลาด 

การบัญชี 

การจัดการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

นิเทศศาสตร 

การทองเที่ยวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

คณะวิทยาการจัดการ 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการการศึกษา 
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รองคณบดีวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ 

หัวหนาสำนักงานคณบดี 

การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

 

การจัดการ 

 

การตลาด 

 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ 

 

การบัญชี 

 

นิเทศศาสตร 

การจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม 

งานบริหาร 

งานท่ัวไป 

งานบริการ

การศึกษา 

ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 

บริหารธุรกิจ 

(MBA) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสรางบริหาร 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 1. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต  มาระโภชน คณบด ี   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารยดาเรศ  วีระพันธ   รองคณบด ี  กรรมการ 
 3. อาจารยดวงฤดี  จำรัสธนสาร  รองคณบด ี  กรรมการ 
 4. อาจารยณฐ  สบายสุข   รองคณบด ี  กรรมการ 
 5. นางสาวกรจิรา เขาเหมน รุงศรีวรวัฒน หัวหนาสำนักงาน  กรรมการและเลขานุการ  

6. นางสาววาริน ภารสุคนธ   นักวิชาการศึกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

การทองเท่ียวและ

การโรงแรม 
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ขอมูลอาจารยและบุคลากร  (อ.ดวงฤดี : สมพร) 

ช่ือ – สกุล ตำแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
1. นางสาวกรรณิการ  มาระโภชน อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
2. นายครรชิต  มาระโภชน ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว

นานาชาติ) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

3. นายณัฐพล  บัวเปล่ียนสี อาจารย ดร. บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

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

5. นางสาวดาเรศ  วีระพันธ อาจารย วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

6. นายไตรภพ  โคตรวงษา อาจารย ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

7. นางนภรภิสฎ  ลัภกิตโร อาจารย นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 

8. นายประสาน  นันทะเสน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

บธ.ด. (วิทยาการจัดการ (แขนงวิชา
บริหารธุรกิจ)) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส) 

9. นางพิมพจันทร  อารยเมธาเลิศ อาจารย บช.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

10. นายภานุวัฒน  ธัมมิกนันท อาจารย M.B.A. (Tourism and Hospitality) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

11. นางสาวรัชฎาพร  วงษโสพนากุล อาจารย ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

12. นางสาววนิดา  รุงแสง อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

13. นายวัฒนา พิลาจันทร อาจารย บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) 
บธ.บ. (การบริหาร) 
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ช่ือ – สกุล ตำแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

14. นางสาวสินีนาถ เริ่มลาวรรณ อาจารย ดร. กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)เกียรตินิยม
อันดับ 2 

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

16. นางสุขิฏฐา วิริยะไกรกุล อาจารย นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

17. นางสุพาพร ลอยวัฒนกุล อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 

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

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

20. นายอำนวย ปาอาย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.  

ค.ด. (พัฒนศึกษา) 
Mini-MBA in Marketing  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.บ. (นิติศาสตร)   
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
21. นายคมสันต ธีระพืช อาจารย บธ.ม. (การจัดการ) 

บธ.บ. (การจัดการ) 
22. นางสาวจรรยา วังนิยม อาจารย บธ.ม. (การตลาด) 

บธ.บ. (การตลาด) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

23. นายจัดการ หาญบาง อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ))         
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

24. นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล อาจารย ดร. ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

25. นายณฐ สบายสุข อาจารย ศศ.ม. (ส่ือสารมวลชน) 
ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชน) 

26. นายนรภัทร สถานสถิตย อาจารย บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การบริหารการตลาด) 
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ช่ือ – สกุล ตำแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

27. นางสาวทักษินาฏ สมบูรณ อาจารย ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

28. วาท่ีรอยโทธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย ดร. บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) 

29. นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล อาจารย นศ.ม. (วาทวิทยา) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)) 

30. นายธรรมรัตน สิมะโรจนา อาจารย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) เกียรตินิ ยม
อันดับ 2 

31. นางนิชชิชญา เกิดชวย อาจารย ดร. บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
นศ.ม. (นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) 
ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร) 

32. นางสาวปรัชญาเมธี  เทียนทอง อาจารย ดร. บธ.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

33. นางสาวปราริชาติ รื่นพงษพันธ อาจารย วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร)) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ)) 
กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

34. นางสาวปรีดาพร อารักษสมบูรณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.  

บธ.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

35. นางสาวพิพรรธน พิเชฐศิรประภา ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.  

บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
กจก.ม. (การจัดการ) 
บช.บ. (การบัญชี) 

36. นางวัชราภรณ สิงหสำราญ อาจารย บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) 

37. นางวิชุดา จันทรเวโรจน อาจารย ดร. บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

38. นางสาวศิริรักษ บุญพรอมรักษา อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

39. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท อาจารย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)      
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
กำลังศึกษาตอปริญญาเอก             
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ช่ือ – สกุล ตำแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

40. นางสาวสุพรรัตน วงษดุสิตบุรี ผูชวยศาสตราจารย บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

41. นายปยะพงศ  พัดชา อาจารย ดร. กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

42. นายณัฐพงษ  วัจนะภูมิ อาจารย ศป.ม. (ถายภาพ) 
ศป.บ. (ถายภาพ) 

43. นายสุชานุช   สุขเสวี อาจารย บช.ม. (บัญชี) 
บช.บ. (การบัญชี) 

44. นางภาวิณีย   มาตแมน อาจารย ดร. บธ.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (การตลาด) 
บช.บ. (การบัญชี) 

พนักงานประจำตามสัญญา สายวิชาการ 
45. Miss Wang, Yu-Wen อาจารย B.A. Sociology 
ขาราชการพลเรือน สายสนับสนุน 
46. นางสาวกรจิรา เขาเหมน รุง
ศรีวรวัฒน 

เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป
ชำนาญการ 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
47. นางสาวกาญจนา พ่ึงผล เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 
บธ.ม. (การจัดการ) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

48. นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

49. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

50. นางนวพร มวงทอง เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

51. นางสาววาริน ภารสุคนธ นักวิชาการศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
52. นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

53. นางสาวสมพร ศิริวรา นักวิชาการศึกษา บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)) 
54. นางสาวสิริญพิชญา วงษเพชรอักษร เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 
คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภณัฑ) 
 

55. นางอโนชา กรันยชาคร เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนเิทศศาสตร) 
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คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด  55  คน  จำแนกเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
สายวิชาการจำนวน  20  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจำนวน  24  คน  พนักงานประจำตามสัญญา    
สายวิชาการจำนวน 1 คน  ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน 1 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจำนวน    
9 คน  โดยจำแนกตามคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการดังนี ้

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน คุณวุฒิ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการพลเรือน สายสนับสนุน 1 - 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 9 8 1 - 

รวม 10 8 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ 20 - 15           2 - 1 2 - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 22 - 13 6 - 1 2 - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 2 - 1 1 - - - - - - 
พนักงานประจำตามสัญญา 1 1 - - - - - - - - 

รวม 45 1 29 9 - 2 4 - - - 
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ขอมูลนักศึกษา (อ.ดวงฤดี : สมพร) 

 

จำนวนนักศึกษา  

 

หลักสูตร ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร 159 - - - 159 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยว 141 - - - 141 
บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบญัชี 155 140 - - 295 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

185 - - - 185 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 255 260 - - 515 
บริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 95 51 - - 146 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 86 44 - - 130 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม 

35 - - - 35 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - - 28 - 28 

รวม 1,111 495 28 - 1,634 

 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา  

 

หลักสูตร ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร 45 - - - 45 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม 

1 - - - 1 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยว 31 - - - 31 
บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบญัชี 55 21 - - 76 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

2 - - - 2 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

45 - - - 45 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 54 42 - - 96 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 36 - - - 36 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 48 16 - - 64 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - - 2 - - 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม 

- - - - - 

รวม 317 79 2 - 398 
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 จำนวนหลักสูตรท่ีเปดสอน (อ.ดวงฤดี : สมพร) 

คณะวิทยาการจัดการเปดสอนท้ังหมด 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 8 หลักสูตรและ
หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน 1 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ระดับ

ปริญญา 
ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปที่

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.     
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร นศ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 20 ม.ิย. 2560 
 ศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการทองเท่ียว ศศ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 4 ก.ย. 2562 

บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี บช.บ. 2560 26 มี.ค. 2559 22 ม.ค. 2561 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 13 ม.ิย. 2559 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. 2559 26  มี.ค.  2559 15 ก.ค. 2562 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 28 ม.ิย. 2559 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 5 ส.ค. 2559 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม 

บธ.บ. ใหม 
2562 

15 มิ.ย. 2562 12 ส.ค. 2563 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บธ.ม. 2559 26 มี.ค. 2559 2 ก.ย. 2559 

      

งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ  (อ.ดาเรศ : กาญจนา) 

 

ประจำปงบประมาณ 2563  

 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จายจริง คงเหลือ จายจริงรอยละ 

1. งบประมาณแผนดิน 822,300 822,256.75 43.25 100 
2. งบประมาณแผนดินบริการวิชาการ 2,007,560 1,947,824 59,736 97.03 
3. เงินรายไดมหาวิทยาลัย 3,358,100 2,694,783.06 663,316.94 89.00 
4. เงินรายไดมหาวิทยาลัย กันเหล่ือมป 44,483 37,529.92 6,953.08 84.37 

รวม 6,232,443 5,502,393.73 730,049.27 88.29 

อาคารสถานท่ี 

 1. อาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาคาร 1 
 3. อาคาร 3 
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รายงานการประเมินตนเอง   
คณะวิทยาการจัดการ 

 
มาตรฐานท่ี  1  ดานผลลัพธผูเรียน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  (อ.ดวงฤดี : สมพร, วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 4.26 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 4.32 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 4.12 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4.31 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัช ี 4.35 

6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร 4.38 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยว 4.28 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.64 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติของแตละหลักสูตร 34.66 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปด 8 

คะแนนที่ได   4.33 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

3.51 คะแนน 34.66 4.33 คะแนน บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ  

 

1.1-2  รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากร
มนุษย 

1.1-3 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด 

  

1.1-4 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ  

 

1.1-5 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี  

 

1.1-6  รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร  

 

1.1-7 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การทองเท่ียว  

 

1.1-8  รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเร็จการศึกษา 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2.1 (ปริญญาตรี)  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป (อ.ดวงฤดี : สมพร, วาริน ฉัตรชัย) 

 

ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 5.00 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 4.85 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 5.00 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3.95 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัช ี 3.92 

6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร 4.63 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยว 5.00 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินของแตละหลักสูตร 32.35 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปด 7 

คะแนนที่ได   4.62 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 92.4 4.62 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2.1-1 รายงานรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 

1.2.1-2  รายงานรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย 

1.2.1-3 รายงานรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 

1.2.1-4 รายงานรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

1.2.1-5 รายงานรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี

 

1.2.1-6 รายงานรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ปการศึกษา 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

1.2.1-7 รายงานรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ปการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2.2  (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (อ.ดวงฤดี : สมพร, วาริน, ฉัตรชัย) 

 

ผลการดำเนินงาน 

ช่ือหลักสูตร คะแนน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินของแตละหลักสูตร 5 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ภามหาวิทยาลยัอนุมัติใหเปด 1 

คะแนนที่ได  5 
 
สูตรการคำนวณ 

 คะแนนท่ีได 

5 
 

=  5 
1 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 5 5 คะแนน บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2.2-1 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ท่ีสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.2.2-2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา/ ชุติมา แจมศรี 

1.2.2-3 กลยุทธการพัฒนาการตลาดแพกุงสิทธิโชค จังหวัดฉะเชิงเทรา/ สุพรรณี  เทาะชะมด 

1.2.2-4 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของฝายผลิตชิ้นสวนรถยนต กรณีศึกษา บริษัท 

บี.วี.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด/ ชลดา  เนตรสาคร 

1.2.2-5 สมรรถนะท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระบบ

จัดซ้ือจัดจางของภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี/ สายบัว คงหาญ 

รายละเอียดของผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ชื่อผูสำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
(ชื่อวารสาร/การประชุม

วิชาการ วันเดือน ปที่ตีพิมพ) 

คา
น้ำหนัก 

นางสาวชุติมา แจมศรี  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตำบลพนมสาร
คาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจัยประยุกต ประจำป
การศึกษา 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
วันท่ี 26 มีนาคม 2564  
หนา 407-418 
 
 

0.20 

นาวสาวสุพรรณี เทาะชมด กลุยุทธการพัฒนาการตลาดของ
แพกุงสิทธิโชค จังหวัดฉะเชิงเทรา  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจัยประยุกต ประจำป
การศึกษา 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
วันท่ี 26 มีนาคม 2564  
หนา 419-430 
 

0.20 
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ชื่อผูสำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลงเผยแพร 
(ชื่อวารสาร/การประชุม

วิชาการ วันเดือน ปที่ตีพิมพ) 

คา
น้ำหนัก 

นางสาวชลดา เนตรสาคร แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานของฝายผลิตชิ้นสวน
รถยนต กรณศึกษา บริษัท บี.วี.
เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3 ประจำป 2564 “การ
จัดการในยุคเทคโนโลยีนำการ
เปลี่ยนแปลง (Management 
in Disruptive 
Technologies Era)” วันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 ณ คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยสุพรรณบุรี 
หนา 2371-2377 
 

0.20 
 

นางสาวสายบัว คงหาญ  สมรรถนะท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในระบบจัดซ้ือจัดจาง
ของภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3 ประจำป 2564 “การ
จัดการในยุคเทคโนโลยีนำการ
เปลี่ยนแปลง (Management 
in Disruptive 
Technologies Era)” วันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 ณ คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยสุพรรณบุรี 
หนา 2234-2241 
 

0.20 
 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 0.80 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 2 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  นักศึกษารุนปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ีมีความสามารถดานดิจิทัลและสราง 

  หรือมีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม  
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3.1 รอยละของนักศึกษารุนปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานการทดสอบความสามารถ 
ดานดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  (อ.ดวงฤดี : สมพร, วาริน)   

 

ผลการดำเนินงาน 

รายช่ือหลักสูตร จำนวน 

นักศึกษา 

จำนวน

ผูสอบ 

จำนวน

ผูสอบ

ผาน 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 64 14 9 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 48 31 19 

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 33 32 27 

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 29 6 6 

5.  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวชิาการบัญช ี 57 30 23 

6.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 62 38 34 

7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 42 35 33 

รวม  335 186 151 

สูตรการคำนวณ 

1. การหาคารอยละ 

151 
 

X 100 
 

=  45.07 
335 

 

2. คะแนนท่ีได 

45.07 
 

X 5 
 

=  2.25 
100 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 รอยละ 45.07 2.25 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3.1-1 สรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานการทดสอบ

ความสามารถดานดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

1.3.1-2 รายชื่อนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3.2 รอยละของนักศึกษารุนปสุดทายระดับปริญญาตรท่ีีสรางหรือมีสวนรวม 
ในการสรางสรรคนวัตกรรม (อ.ดวงฤดี : อโนชา, วาริน) 

ผลการดำเนินงาน 

รายช่ือหลักสูตร จำนวนนักศึกษารุน       

ปสุดทายท้ังหมด 

จำนวนนักศึกษาท่ี

สรางหรือมีสวนรวม 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 63 - 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

48 - 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 33 - 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 29 - 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัช ี 57 - 

6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร 62 55 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยว 41 - 

รวม 335 55 
 

สูตรการคำนวณ 

1. การหาคารอยละ 

55 
 

X 100 
 

= 16.42 
335 

 

2. คะแนนท่ีได 

16.42 
 

X 5 
 

= 8.21  คะแนน 
10 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10 รอยละ 16.42 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3.2-1 สรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรี 

1.3.2-2 สรุปขอมูลนักศึกษารุนปสุดทาย (ระดับปริญญาตรี) ท่ีสรางหรือมีสวนรวมในการ

สรางสรรคนวตักรรม 

1.3.2-3 สารคดี ขนมตาล 

1.3.2-4 สารคดี ไมกวาดทางมะพราว 

1.3.2-5 สารคดี กระยาสารท 

1.3.2-6 สารคดีเชิงขาว เรื่อง กุยชายของดีเมืองพนม 

1.3.2-7 สารคดี ดอกไมจันทนชุมชน หมูท่ี 6 

1.3.2-8 สารคดี วิถีชีวิตชาวประมงชาวบางเสร 

1.3.2-9 คลิปสั้นกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกหมอน เลี้ยงไหม ทอผา บานอางเตย 

1.3.2-10 สารคดีเชิงขาว ลิปสติก สวยสังหาร 
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มาตรฐานท่ี 2  ดานผลลัพธ งานวิจัย  งานสรางสรรค  และนวัตกรรม 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ (อ.ดวงฤดี, อ.กรรณิการ : อโนชา, นวพร)  

 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจำ จำนวน  9 เรื่อง โดยเปนผลงานคา
น้ำหนัก 0.2  จำนวน  2  เรื่อง ผลงานคาน้ำหนัก 0.60 จำนวน 4 เรื่อง  ผลงานคาน้ำหนัก 0.80 จำนวน   2 
เรื่อง ผลงานคาน้ำหนัก 1.00 จำนวน 1 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
เทากับ 5.4 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก 

จำนวน 
(เร่ือง) 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ  

 

1 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

0.20 2 

2 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแตวนัที่ออกประกาศ 
- ผลงานทีไ่ดรับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.40 - 

3 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

0.60 4 

4 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบนันำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแตวนัที่
ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 2 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 1 
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ที่ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ำหนัก 

จำนวน 
(เร่ือง) 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทาง

วิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตำราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ

แลว  

- ตำราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
คุณภาพงานสรางสรรค   
6 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Online 
0.20 - 

7 - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - 
8 - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60 - 
9 - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 0.80 - 
10 - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 - 
11 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 45 9 

วิธีการคำนวณ  

1.คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

5.4 
 

X 100 
 

= 12 
45 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

12 
 

X 5 
 

=  3.00  คะแนน 
20 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 12 3 คะแนน ไมบรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.1-1 หวงโซอุปทานสนิคาเกษตรอาหารของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพื่อการคาและความมัน่คงทาง

อาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง/ จารุต ฐิตวิร, คมสันต ธีระพชื, ปราริชาติ  

ร่ืนพงษพันธ 

2.1-2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการนวดแผนไทยของนักทองเที่ยวตางชาติในเขตสถานที่

ทองเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร และภาคตะวนัออก/วนิดา รุงแสง, สนิีนาถ เร่ิมลาวรรณ 

 

2.1-3 ตัวแบบการตลาดของผูจำหนายรถบรรทุกในประเทศไทย/ ธนเดช กังสวัสดิ ์
 

 

2.1-4 ตัวแบบกลยทุธความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา/  

ธนเดช กังสวสัดิ ์
 

2.1-5 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชงิสุขภาพในพืน้ที่กลุมจังหวัด

ชายทะเลภาคตะวันออก/ปยะพงศ พัดชา 

 

2.1-6 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและใหบุคคลอ่ืนดูแลของผูสงูอายุในตำบลหนองแหน อำเภอพนม

สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา/ นภรภิสฏ ลัภกิตโร 

 

2.1-7 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความตองการบริการดูแลอำนวยความสะดวกของคนวัยชราในเขต

ชุมชนเมือง กลุมจังหวัดเบญจบรูพาสุวรรณภูมิ/ อำนวย ปาอาย 

 

2.1-8 การบริหารจัดการฟารมเพื่อบริหารความเสี่ยงในการผลิตมะมวงของเกษตรกรในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา/ ปรีดาพร อารักษสมบูรณ, ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี, วฒันา พิลาจันทร 
 

2.1-9 Environmental Supply Chain Performance as Predictor of Organizational 

Performance: Examining Moderating Role of Social Media/ Pipat Pichetsiraprapa 

 

2.1-10 สรุปจำนวนอาจารยประจำทัง้หมด 
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รายละเอียดของผลงานของอาจารยประจำ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหลงท่ีเผยแพร  คา
น้ำหนัก 

จารุต ฐิติวร 
คมสันต ธีระพืช 
ปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ 

หวงโซอุปทานสนิคาเกษตรอาหาร
ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การคาและความมัน่คงทางอาหาร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจยั  
คร้ังที่ 6 “ราชภัฏ ราชภักดิ์  
สืบสานศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาทองถ่ินที่ยัง่ยืน” วนัที่ 17-
18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม  
หนา 98 – 106 
*การประชุมวิชาการระดับชาต*ิ 
 

0.2 

วนิดา รุงแสง 
สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจใช
บริการนวดแผนไทยของ
นักทองเที่ยวตางชาติในเขตสถานที่
ทองเที่ยวสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร และภาค
ตะวันออก 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
คร้ังที่ 5 และนานาชาติ คร้ังที่ 2 
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนสังคมแหงนวัตกรรม
และพลังการเปลี่ยนแปลง” วนัที่ 
13 – 14 กุมภาพันธ 2563 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
หนา 344 – 355 
*การประชุมวิชาการระดับชาต*ิ 
 

0.2 

ธนเดช กังสวัสดิ ์ ตัวแบบการตลาดของผูจำหนาย
รถบรรทุกในประเทศไทย 

วารสารวชิาการ สถาบนั
วิทยาการจัดการแหงแปซิฟก 
สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 1  
มกราคม - เมษายน 2563  
หนา 14 – 27 
*ฐานขอมูล TCI กลุม 2* 
 
 

0.6 

ธนเดช กังสวัสดิ ์ ตัวแบบกลยทุธความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารสงัคมศาสตรปริทรรศน  
ปที่ 9 ฉบับที่ 2  
เมษายน - มิถุนายน 2563  
หนา 166 – 178 
*ฐานขอมูล TCI กลุม 2* 
 

0.6 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหลงท่ีเผยแพร  คา
น้ำหนัก 

ปยะพงศ พัดชา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจของ
นักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชงิ
สุขภาพในพื้นที่กลุมจังหวัด
ชายทะเลภาคตะวันออก 

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา   
ปที่ 5 เดือน  
มกราคม - ธันวาคม 2563  
หนา 87 - 102 
*ฐานขอมูล TCI กลุม 2* 
 
 

0.6 

นภรภิสฏ ลัภกิตโร แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง
และใหบุคคลอ่ืนดูแลของผูสงูอายุ
ในตำบลหนองแหน อำเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารสหวิทยาการสงัคมศาสตร
และการสื่อสาร ปที่ 3 (2)  
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 
หนา 132 -146 
*ฐานขอมูล TCI กลุม 2* 
 
 

0.6 

อำนวย ปาอาย รูปแบบการดำเนินชีวิตและความ
ตองการบริการดูแลอำนวยความ
สะดวกของคนวัยชราในเขตชุมชน
เมือง กลุมจังหวัดเบญจบูรพา
สุวรรณภูมิ 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ยะลา  
ปที่ 15 ฉบับที่ 3 
กันยายน - ธันวาคม 2563 
หนา 298 -304 
*ฐานขอมูล TCI กลุม 1* 
 

0.8 

ปรีดาพร อารักษสมบูรณ 
ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี 
วัฒนา พิลาจันทร 

การบริหารจัดการฟารมเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงในการผลิตมะมวงของ
เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารวชิาการ สถาบนั
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ (สาขา
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร) 
ปที่ 6 ฉบับที่ 1  
มกราคม - มิถุนายน 2563  
หนา 370 - 386 
*ฐานขอมูล TCI กลุม 1* 
 

0.8 

พิพรรธน พิเชฐศิรประภา Environmental Supply Chain 
Performance as Predictor of 
Organizational Performance: 
Examining Moderating Role of 
Social Media 

International Journal of 
Supply Chain Management 
Vol. 9 No.2 
April 2020 
p.403 - 410 
*ฐานขอมูลระดบันานาชาต ิ
SJR : Q2* 
 

1.00 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารยประจำ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2.1 รอยละของผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของ 

  กับการพัฒนาทองถิ่น (8 จังหวัด)  (อ.ดวงฤดี, อ.กรรณิการ : อโนชา, วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  จำนวน 7 ชิ้น  จากผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมด  จำนวน 9 ชิ้น 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  

7 
 

X 100 
 

= 77.78 
9 

 
2. แปลงคารอยละทีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

77.78 
 

X 5 
 

=  12.96  คะแนน 
30 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 77.78 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2.1-1 หวงโซอุปทานสนิคาเกษตรอาหารของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพื่อการคาและความมัน่คง
ทางอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง/ จารุต ฐิติวร, คมสันต ธีระพืช,  
ปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ 
 

2.2.1-2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการนวดแผนไทยของนักทองเที่ยวตางชาติในเขตสถานที่
ทองเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร และภาคตะวนัออก/ 
วนิดา รุงแสง, สินนีาถ เร่ิมลาวรรณ 

 

2.2.1-3 ตัวแบบกลยทุธความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา/ ธนเดช กังสวสัดิ ์

2.2.1-4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชงิสุขภาพในพืน้ที่กลุม

จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก/ปยะพงศ พัดชา 

2.2.1-5 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและใหบุคคลอ่ืนดูแลของผูสงูอายุในตำบลหนองแหน 

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา/ นภรภิสฏ ลัภกิตโร 

2.2.1-6 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความตองการบริการดูแลอำนวยความสะดวกของคนวัยชราใน

เขตชุมชนเมือง กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ/ อำนวย ปาอาย 

2.2.1-7 การบริหารจัดการฟารมเพื่อบริหารความเสี่ยงในการผลิตมะมวงของเกษตรกรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา/ ปรีดาพร อารักษสมบูรณ, ณัฐพล บัวเปลีย่นสี, วฒันา พิลาจันทร 
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รายละเอียดของอาจารยท่ีมีผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่น 

ช่ือ-นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น 

จารุต ฐิติวร, คมสันต ธีระพืช,  
ปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ 

หวงโซอุปทานสนิคาเกษตรอาหารของเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการคาและความมัน่คงทางอาหาร จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

 

วนิดา รุงแสง, สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจใชบริการนวดแผนไทยของ
นักทองเที่ยวตางชาติในเขตสถานที่ทองเที่ยวสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร และภาคตะวนัออก 

 

ธนเดช กังสวัสดิ ์ ตัวแบบกลยทุธความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ปยะพงศ พัดชา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจของนักทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กลุมจังหวัดชายทะเลภาค
ตะวันออก 

 

นภรภิสฏ ลัภกิตโร แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและใหบุคคลอ่ืนดูแลของ
ผูสูงอายุในตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

อำนวย ปาอาย รูปแบบการดำเนินชีวิตและความตองการบริการดูแลอำนวย
ความสะดวกของคนวัยชราในเขตชุมชนเมือง กลุมจังหวัด
เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 
 

ปรีดาพร อารักษสมบูรณ, ณัฐพล บัวเปลียนสี, 
วัฒนา พิลาจันทร 

การบริหารจัดการฟารมเพื่อบริหารความเสี่ยงในการผลิต
มะมวงของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2.2  รอยละผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการดำเนินการ 
  รวมกันกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย (อ.ดวงฤดี, อ.กรรณิการ : อโนชา, วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ
รวมกันกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน 3 ชิ ้น  จากผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมท้ังหมด  จำนวน  9  ชิ้น 
 

สูตรการคำนวณ 

1. การหาคารอยละ 

3 
 

X 100 
 

= 33.33 
9 

 

2. คะแนนท่ีได 

33.33 
 

X 5 
 

=  8.33  คะแนน 
20 

 
ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 33.33 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2.2-1 ขอมูลโครงการวิจัยและบทความวิจัย เรื่อง หวงโซอุปทานสินคาเกษตรอาหารของ
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการคาและความม่ันคงทางอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง / จารุต ฐิติวร, คมสันต ธีระพืช, ปราริชาติ รื่นพงษพันธ 

2.2.2-2 ขอมูลโครงการวิจัยและบทความวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
นวดแผนไทยของนักทองเที่ยวตางชาติในเขตสถานที่ทองเที่ยวสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร และภาคตะวนัออก/ วนิดา รุงแสง, สินนีาถ เร่ิมลาวรรณ 

2.2.2-3 ขอมูลโครงการวิจัยและบทความวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการฟารมเพื่อบริหารความ
เสี่ยงในการผลิตมะมวงของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา/ ปรีดาพร อารักษสมบูรณ, 
ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี, วัฒนา พลิาจันทร 
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รายละเอียดของคณาจารยท่ีมีผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการดำเนินการ
รวมกันกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค 
หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการ

ดำเนินการรวมกันกับเครือขาย
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หนวยงานท่ี
สรางเครือขาย

ภายนอก 

แหลงทุน 

จารุต ฐิติวร,  
คมสันต ธีระพืช,  
ปราริชาติ รื่นพงษพันธ 

หวงโซอุปทานสินคาเกษตรอาหาร
ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
การคาและความม่ันคงทางอาหาร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง 

  

วช. งบประมาณ
แผนดิน 

วนิดา รุงแสง,  
สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช
บริการนวดแผนไทยของ
นักทองเท่ียวตางชาติในเขต
สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร และภาค
ตะวันออก 

 

สกว. งบประมาณ
แผนดิน 

ปรีดาพร อารักษสมบูรณ, 
ณัฐพล บัวเปล่ียนสี,  
วัฒนา พิลาจันทร 

การบริหารจัดการฟารมเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงในการผลิต
มะมวงของเกษตรกรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

สกว. งบรายไดจาก
แหลงทุน
ภายนอก 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานผลลัพธการบริการวิชาการแกชุมชน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 จำนวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย  
 (อ.ดวงฤด ีอ.ดาเรศ : วาริน สมพร) 

 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจหลัก  คือ  การบริการวิชาการแกชุมชน  ซ่ึงในปการศึกษา 
2563  มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย  จำนวน 10 ชุมชน  คือ  

1. หมู 2 บานดงยางไทย  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. หมู 6 บานปากคลองออมใหญ   ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. หมู 6 บานนาเหลาบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. ตำบลบางเลา อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. ตำบลบางโรง อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. หมู 6 บานคลองหวย  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. หมู 7 บานปากหวย  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. หมู 3 บานทาตาเถร  ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. หมู 5 บานตนกรอก  ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. หมู 9 บานตนตาล  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จากการลงพื ้นที ่ใหบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินการโครงการจัดทำ
ฐานขอมูลระดับหมูบานเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตรราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนครนิทร เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานศักยภาพของหมูบาน สภาพปญหาและความตองการของ
หมูบานมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสอบถามบริบทของชุมชน โดยใชเครื่องมือ 4 เครื่องมือ คือ 1) เครื่องมือ
ประวัติศาสตรผานเสนเวลา (Timeline) 2) ขอมูลทุนชุมชน 5 ดานที่นำไปสูความตองการในอนาคตของ
ชุมชน 3) แผนที่ 4) ปฏิทินการผลิต และวัฒนธรรม โดยไดจัดทำเปนสื่อวีดีทัศน มีการวิเคราะหประเด็น
ปญหา จัดทำเปน Infographic จำนวน 8 ชุมชนไดแก  

1.  หมู 2 บานดงยางไทย  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.  หมู 6 บานปากคลองออมใหญ   ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.  หมู 6 บานนาเหลาบก  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.  หมู 6 ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5.  หมู 7 บานปากปากหวย  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.  หมู 3 บานทาตาเถร  ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7.  หมู 5 บานตนกรอก  ตำบลเขาดิน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
8.  หมู 9 บานตนตาล  ตำบลหนองยาว  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลลัพธจากโครงการกิจกรรมรวมกับชุมชน 8 ชุมชนดังกลาว คือ การรวบรวมฐานขอมูล

ชุมชนที่ไดรับการสังเคราะหเพื่อนำไปสูการพัฒนาโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกปญหาตามประเด็นของ
ชุมชน และเกิดแนวทางในการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนกับการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกปญหาความ
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ยากจน และการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่สอดคลองกับบริบทชุมชน รวมทั้งเกิดเครือขายความรวมมือ
ระหวางกลุม องคกร หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และยังสามารถทำใหชุมชนเกิดการตื่นตัวและเห็น
คุณคาของทรัพยากรในทองถ่ินและรวมกันอนุรักษใหภูมิปญญาทองถ่ินอยูอยางยั่งยืน 

จากขอมูลชุมชนที ่ไดร ับการสังเคราะห เพื ่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื ่องและยั ่งยืน             
คณะวิทยาการจัดการ ไดอนุมัติโครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาทองถิ่นกับความรวมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใหอาจารยของคณะวิทยาการจัดการ        
ไปพัฒนา ณ หมูบานดงยางไทย ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, หมูบานปาก
คลองออมใหญ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และหมูบานนาเหลาบก ตำบลหนองยาว  
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และคณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินการจัดโครงการสงเสริมพัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงใหแก
เศรษฐกิจและชุมชน ตำบลบางเลา อำเภอคลองเขื ่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากกิจกรรมฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูทั ่วไปเกี่ยวกับดิน และหลักวิชาการปลูกมะพราวใหมีคุณภาพ ใหเกษตรกรผูปลูก
มะพราวมีการตรวจสอบคุณภาพดิน ทำใหเกิดการเรียนรูขอมูลรวมกัน เกษตรกรผูปลูกมะพราวเขาใจ
กระบวนการปรับตามหลักวิชาการในการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม มีการรวมกลุมทำใหมีผลิตภัณฑชุมชน 
และเพ่ิมชองทางการจัดจำหนาย 

และโครงการสงเสริมพัฒนาเพื่อสรางความมั่นคงใหแกเศรษฐกิจและชุมชน ตำบลบางโรง 
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนน้ำพริกบานสมอคลอย 
โดยเนนที่การพัฒนาผลิตภัณฑน้ำพริกที่กลุมมีองคความรูเดิม มาปรับใหทันสมัยกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหงายตอการใช และสะดวกในการจัดซื้อและขนสง พรอมทั้งพัฒนาฐานเรียนรูเพื่อเปนแบบอยางแก
กลุมผลิตภัณฑในชุมชน ทำใหชุมชนไดรับการพัฒนาดานทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการ โดยการนำ
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานมาประยุกตใหเกิดประโยชนตอกิจการตนเองสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจชุมชน
เพิ่มขึ้นได รวมถึงมีผลิตภัณฑใหมโดยเกิดจากทรัพยากรในชุมชน ทำใหเกิดการใชทรัพยากรในชุมชนอยาง
คุมคา เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ 

จากเดิมปการศึกษา 2562  มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาจำนวน 7 ชุมชน คือ 
1. หมู 3 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

2. บานหนองทราย ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตผักแปลงใหญ หมู 1 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
4. หมู 5 บานวังควาย ตำบลคลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. หมู 3 ตำบลกอนแกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. บานแลง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ บานเขาดิน หมู 4 ตำบลเขาดนิ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

2 ชุมชน 10 ชุมชน 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1 โครงการจัดทำฐานขอมูลระดับหมูบานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตร 
ราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร  

 

3.1-2 โครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ทองถ่ินกับความรวมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

3.1-3 โครงการสงเสริมพัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงใหแกเศรษฐกิจและชุมชน  
ตำบลบางเลา อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

3.1-4 โครงการสงเสริมพัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงใหแกเศรษฐกิจและชุมชน  
ตำบลบางโรง อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามพระราโชบาย 
 (อ.ดวงฤดี อ.ดาเรศ : วาริน กาญจนา) 
 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการไดมีการกำหนดชุมชนเปาหมายในปการศึกษา 2563  จำนวน 3 ชุมชน  
ซ่ึงมีชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามพระราโชบาย  จำนวน 4 ชุมชน  คือ   

 ชุมชนท่ี 1 ชุมชน ตำบลคลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 โดย ไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ตั้งแตการศึกษาป 2561 ถึงปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 ปการศึกษา 2561 ไดรับการพัฒนาเรื่อง การอนุรักษแมน้ำบางปะกง เศรษฐกิจพอเพียง วีถี

ชุมชน ประวัติชุมชน จากการจัดโครงการบริการวิชาการ “การทองเที่ยวตามศาสตร เพื่อพัฒนาลุมน้ำบาง
ปะกง ตอน มัคคุเทศกนอยตามรอยพระราชา คืนชีวิตใหแมน้ำบางปะกงวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ทำให
ชุมชนมีมัคคุเทศกนอย ที่มีความสามารถนำเที่ยวในชุมชนได โดยใชขอมูลจากการอบรม ทำใหชุมชน
สามารถพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวตามแบบวิถีชุมชนได 

 และไดรับการพัฒนาเรื ่อง การใชระบบประชาสัมพันธของดีคลองเขื่อนออนไลน และการ
สงเสริมการตลาดบนอินเตอรเน็ต จากการจัดโครงการการบริการวิชาการเพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือ
แกปญหาความยากจนของประชากรในทองถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมเกษตรกรพื้นที่ตำบล
คลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ทำใหชุมชนมีความรูเกี่ยวกับ
การขายสินคาออนไลน ทำใหชุมชนตำบลคลองเขื่อนมีชองทางการตลาดในการจำหนายสินคาของชุมชนได
เพ่ิมมากข้ึน 

 ปการศึกษา 2562 ไดรับการพัฒนาเรื่อง ความรูดานมาตรฐานสินคาเพ่ือผลิตสินคาชุมชนใหได
มาตรฐานสินคาที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจำหนวย กลุมเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลคลองเขื่อน ณ องคการบริหารสวนตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มิถุนายน 
2563  ทำใหชุมชนมีความรูดานมาตรฐานสินคาเพื่อผลิตสินคาชุมชนใหไดมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลคา
สินคาได 

 ปการศึกษา 2563 ไดรับการพัฒนาเรื ่อง การแปรรูปจากทรัพยากรในชุมชน การเพิ่มชอง
ทางการจัดจำหนายสินคาในชุมชน และชุมชนมีหลักสูตรดูแลสุขภาพตนเองดวยสมุนไพร  จากโครงการ
สงเสริมและพัฒนาเพื่อสรางความมั่นคงใหแกเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลอง
เข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำใหชุมชนมีชองทางการตลาด และเกิดการสรางรายไดใหแกชุมชน 

 ชุมชนท่ี 2 ชุมชนตำบลกอนแกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 โดย ไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2561 ถึงปการศึกษา 2563  ดังนี้ 
 ปการศึกษา 2561 ไดรับการพัฒนาเรื่อง การพัฒนาสินคา และการออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

ผลิตภัณฑชุมชน จากโครงการพัฒนาสินคาผาบาติกเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและสงเสริมอัตลักษณประจำทองถ่ิน
ในพื ้นที ่ องคการบริหารสวนตำบลกอนแกว ทำใหชุมชนมีรายไดเพิ ่มมากขึ ้นจากการเพิ ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑชุมชน 
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 ปการศึกษา 2562 ไดรับการพัฒนาเรื่อง การเพิ่มชองทางการจำหนาย และการเพิ่มมูลคาของ
สินคาใหกับผลิตภัณฑชุมชน จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหมูบานลาดน้ำเค็ม หมูท่ี 3 ตำบลกอนแกว 
อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจากการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน 

 ปการศึกษา 2563 ไดรับการพัฒนาเรื่อง การสรางผลิตภัณฑชุมชนใหมีอัตลักษณเปนของตนเอง 
เปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีความโดดเดนและเปนที่ยอมรับ จากโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิง
สรางสรรค เพื่อตอยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน ตำบลกอนแกว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑการประดิษฐดอกไมจันท ทำใหชุมชนมี
ผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณเปนของตนเอง ชุมชนมีความโดนเดนและเปนท่ียอมรับ สามารถสรางรายไดไดมากข้ึน 

 และไดรับการพัฒนาเรื ่อง การออกแบบโลโกที ่มาจากการถอดรหัสอัตลักษณของชุมชน 
สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑของชุมชน มีชองทางการตลาดมากข้ึน เชน การจัดจำหนายออนไลนผาน
เพจ “กอนแกวมารเก็ตเพลส จำหนายของดีทุกอยางที่อยูในชุมชน” รวมทั้งไดวีดีทัศนเพื่อการโฆษณา
จำนวน 1 ผลงาน จากโครงงานเพื่อชุมชน Community Project “สรางเยาวชนไทย สูนักวิจัยและวิศวกร
สังคม”  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือขายนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจ
สัมพันธ ทำใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจากการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน 

 ชุมชนท่ี 3 ชุมชนอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โดย ไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึงปการศึกษา 2563  ดังนี้ 
 ปการศึกษา 2560  ไดรับการพัฒนาเรื่อง การสืบสานเรื่องเลา ผู เฒาเลาขาน ลูกหลานจด

บันทึก, การเสริมสรางความเขาใจกับชุมชนดานการทองเท่ียวลุมน้ำบางปะกง ปาชายเลน, กิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว กิจกรรมปลูกปาชายเลน และการอนุรักษสัตวน้ำปาชายเลน, การอบรมมัคคุเทศกนอยพื้นท่ี 
อำเภอบางปะกง และการจัดนำเท่ียวปากอาวบางปะกง จากโครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว พ้ืนท่ี
ปลายน้ำ ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำใหชุมชนสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียว
ตามแบบวิถีชุมชนได 

 ปการศึกษา 2561 ไดรับการพัฒนาเรื่องสงเสริมการสรางรายไดการทำเกลือสปา จากโครงการ
การทองเที่ยวตามศาสตรพระราชา เพื่อพัฒนาลุมน้ำบางปะกงอยางยั่งยืน  พื้นที่ปลายน้ำ จะเปน “ตอน
มัคคุเทศกนอยตามรอยพระราชา เพื่อพัฒนาปากน้ำบางปะกง รุนที่ 1” ชุมชนบางปะกง ตำบลบางปะกง 
อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำใหชุมชนสามารถพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได และ
ไดรับการสงเสริมดานธุรกิจเกลือสปา สรางรายไดใหกับชุมชน  

 และไดรับการพัฒนาเรื่องการสงเสริมศักยภาพทางการทองเที่ยว จากการจัดกิจกรรมพัฒนา
พ้ืนท่ีแบบเชื่อมโยง จากวิถีปาชายเลน ตำบลบางปะกง เชื่อมตอ วิถีการเลี้ยงสัตวน้ำและการทำนาขาว แบบ
นาขาวัง จากโครงการการทองเที่ยวตามศาสตรพระราชา เพื่อพัฒนาลุมน้ำบางปะกงอยางยั่งยืน  พื้นท่ี
ปลายน้ำ จะเปน “วิถีชุมชนสูการสงเสริมการทองเที่ยว นาขาวัง” ชุมชน ตำบลบางปะกง  ตำบลเขาดิน 
อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทำใหชุมชนสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวตามแบบวิถีชุมชนได 

 ปการศึกษา 2562 ไดรับการพัฒนาเรื ่องการเพาะเลี ้ยงปูทะเลดวยวิธีอินทรียธรรมชาติ
ผสมผสานแบบนาขาวัง สามารถเปนตนแบบการเพาะเลี้ยงปูทะเลแบบผสมผสานกับการปลูกขาวแบบนาขา
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วังครบวงจร จากโครงการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลดวยวิธีอินทรียธรรมชาติผสมผสานแบบนาขาวัง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการผลิตปูทะเลสูผูบริโภค ในพ้ืนท่ี ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 และไดรับการพัฒนาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย และการสรางมูลคาจากขยะ จากโครงการ
ตนแบบธนาคารขยะและการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสรางรายไดจากการคัดแยกขยะ สำหรับชุมชน ในพื้นท่ี 
องคการบริหารสวนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำใหชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย และมีรายไดจากคัดแยกขยะ 

 ปการศึกษา 2563 ไดรับการพัฒนาเรื่อง การศึกษาขอมูลพื้นฐานดานศักยภาพของชุมชน 
สภาพปญหา และความตองการของชุมชน จากโครงการจัดทำฐานขอมูลระดับหมูบานเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินตามยุทธศาสตร  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ม.6 บานปากคลองออมใหญ ตำบลเขาดิน  
อำเภอ  บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำใหชุมชนไดทราบถึงขอมูลพื้นฐาน ชุมชนเขาใจศักยภาพ สภาพ
ปญหา และความตองการของชุมชน สามารถหาแนวทางการพัฒนาบนความตองการของชุมชนจริง ๆ 

 ชุมชนท่ี 4 ชุมชนตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โดย ไดรับการพัฒนาตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2561 ถึงปการศึกษา 2563  ดังนี้ 
 ปการศึกษา 2561  การบูรณาการในรายวิชาการทองเที่ยวชุมชน  การทองเที่ยวเชิงเกษตร 

อาจารยผู สอนคืออาจารยไตรภพ  โคตรวงษา ไดมอบหมายใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 จัดทำโครงการการ
พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน โดยการนำความรูจากการเรียนในรายวิชาสำรวจและการวิจัยสำหรับการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม  เพื่อเปนฐานขอมูลในการสงเสริมการทองเที่ยวใหกับพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้ยึดแนวทางการทำงานตามหลักการ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยอาจารยและ
นักศึกษาไดพิจารณาเลือกพ้ืนท่ี นักศึกษาไดลงพ้ืนท่ีท้ังสามพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษารวบรวม เก็บขอมูลเก่ียวกับแหลง
ทองเท่ียวท้ังท่ีเปนธรรมชาติ  มนุษยสรางข้ึน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จากการการ
เขาไปพูดคุยกับชาวบานการลงไปสำรวจพื้นที่จริง ๆ และนำขอมูลที่ไดจากแตละสูการถายทอดในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการ  การจัดอบรมเยาวชนในพื้นที่ในการเปนมัคคุเทศกนอย และการจัดกิจกรรมจัดนำ
เที่ยวในแหลงทองเที่ยว ทำใหชุมชนมีกิจกรรมทางการทองเที่ยวเพื่อนำเสนอผูที ่มาเยือน จากโครงการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวพ้ืนท่ีตนน้ำ ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผลที่เกิดขึ ้นกับชุมชน คือ การสืบสานเรื ่องเลา ผู เฒาเลาขาน  ลูกหลานจดบันทึก การ
เสริมสรางความเขาใจกับชุมชนดานการทองเที่ยวผืนปาตะวันออก กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว กิจกรรม
การปลูกปา  สรางฝายการอบรมมัคคุเทศกนอยพ้ืนท่ี ตำบลทาตะเกียบ การจัดกิจกรรมพายเรือคายัค 

 ปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการทองเที่ยว โดยอาจารยผูสอนคืออาจารยไตรภพ  โคตรวงษา     
ไดมอบหมายใหนักศึกษาจัดทำโครงการการทองเท่ียวตามศาสตรพระราชา เพ่ือพัฒนาลุมน้ำบางปะกงอยาง
ยั่งยืน  โครงการตอยอดจากป 2561 ลงพื้นที่ ตนน้ำ  กลางน้ำ และปลายน้ำ  เพื่อพบปะชุมชนและเก็บ
ขอมูล หลังจากไดดำเนินโครงการมาตั้งแตป 2560 และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสังเคราะห วางแผนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน และจัดทำรูปแบบการทองเท่ียวโดยชุมชน จากการ
สังเคราะหขอมูล ทำใหไดแนวทางในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ คือ พ้ืนท่ีตนน้ำจะเปน “การเรียนรูและ
การขุดคลองไสไก หลอเลี้ยงตนไม  คืนความชุมชื้นใหผืนดิน” ชุนชน  ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 สิ่งที่ไดจากการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2562  คือ “การเรียนรูและการขุดคลองไสไก หลอ
เลี้ยงตนไม  คืนความชุมชื้นใหผืนดิน” ชุนชน ตำบลทาตะเกียบ  อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทำให
ชุมชนไดเรียนรูหลักการ การขุดคลองไสไก  และสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรดีข้ึน มีรายไดเพ่ิมข้ึน  สามารถ
เปนแหลงทองเท่ียวทางการเกษตร ท้ังเปนตนแบบใหกับชุมชนใกลเคียงไดมาศึกษาและนำไปปฏิบัติได 

 ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องแตงกาย “สืบ
สาน อนุรักษ ผาถิ่นรวมสมัย 8 ริ้ว” ภายใตโครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นผาไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นำไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกำหนดการใชผาไทยจากพื้นที่ชุมชน ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการทำผลงานสงเขาประกวด และมีการจัดกิจกรรม การแสดงแฟชั่นโชวผลงาน
ออกแบบเครื่องแตงกาย รวมถึงมีการสรุปและถายทอดองคความรูรวมกับชุมชน ชุมชนไดรับการพัฒนา 
โดยเฉพาะกลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผา กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผา ไดมีแนวทางการพัฒนาตอยอด ทำให
ชุมชนไดมีความรูดานการออกแบบเครื่องแตงกาย การตอลวดลายผารูปแบบที่รวมสมัย และการออกแบบ
เครื่องแตงกาย สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับเครื่องแตงกายท่ีผลิต และสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

2 ชุมชน 4 ชุมชน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-1 โครงการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงใหแกเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน 
ตำบลคลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

3.2-2 โครงการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตภัณฑชุมชนเชิงสรางสรรค เพ่ือ
ตอยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน ตำบลกอนแกว อำเภอคลองเข่ือน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

3.2-3 โครงการสรางเยาวชนไทย สูนักวิจัยและวิศวกรสังคม ตำบลกอนแกว อำเภอคลอง
เข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

3.2-4 โครงการจัดทำฐานขอมูลระดับหมูบานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตร         
ราชภัฏ หมู 6 บานปากคลองออมใหญ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

3.2-5 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินผาไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 จำนวนองคความรูหรือฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา 
ทองถิ่นท่ีดำเนินการหรือมีสวนรวมเพ่ือใชประโยชนในการเสริมสรางคุณคา 
และจิตสำนึกรักทองถิ่นตามพระราโชบาย  
(อ.ณฐ อ.รัชฎาพร อ.สิริวรรณ : สิริญพิชญา วาริน) 

 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินงานตามพันธกิจหลักในดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
โดยรวมกับศูนยศิลปะวัฒนธรรม  และทองถิ่น  เพื่อสรางหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับองคความรูหรือฐานขอมูล
ทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีดำเนินการหรือมีสวนรวมเพื่อใชประโยชนในการ
เสริมสรางคุณคาและจิตสำนึกรักทองถ่ินตามพระราโชบาย จำนวน 6 เรื่อง 
 ดำเนินการโดยคณะจำนวน 5 เรื่อง 

องคความรู หนวยงานท่ีนำไปใช
ประโยชน 

 1. การไดมาซ่ึงองคความรูเรื่อง การประดิษฐดอกไมจันทน จากการท่ี 
คณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน “ชุมชนแหงความสุข 
Happy 8 Riew” ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ตำบลคลอง
เข่ือน อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาการผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและบันเทิง โดยนักศึกษาไดลงพื้นท่ี
บานหัวลำพูเกา หมู ที ่ 6 ตำบลคลองเขื ่อน อำเภอคลองเขื ่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการผลิตวีดีทัศนเพ่ือรวบรวมเปนองคความรูเพ่ือทำการเผยแพร
และประชาสัมพันธใหกับคนท่ัวไป  
 การวางดอกไมจันทนในงานศพ นับเปนการแสดงความอาลัยและให
เกียรติแกผูวายชนมเปนครั้งสุดทาย โดยเชื่อกันวา เปนการสงดวงวิญญาณของ
ผูวายชนมใหไปสูภพภูมิที่ดี ทั้งยังเปนสิ่งสุดทายซึ่งผูมีชีวิตจะทำเพื่อบุคคลท่ี
ตนรัก ซึ่งลวงลับไปแลว ซึ่งในอดีตการใชไมจันทนในงานศพจะไมใชเพียงสวน
ของดอกอยางเชนทุกวันนี้ แตเปนการนำไมจันทนมาทำหีบศพ ใชเปนฟนใน
การฌาปนกิจศพเพ่ือกลบกลิ่นและยังมีการนำไมจันทนมาสรางเปนโกศสำหรับ
บรรจุศพของเจานายชั้นสูงอีกดวยเนื่องจาก ไมจันทนเปนไมที ่มีคุณสมบัติ
เฉพาะตัว มีน้ำมันซึ่งมีกลิ่นหอมสอดคลองกับความเชื่อของคนไทยที่เชื่อเรื่อง
การเผาเครื่องหอม กำยาน ถวายตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการไหวพระพุทธรูป ก็
ใชธูปหอมที่ทำจากไมจันทน ยิ่งไปกวานั้น การประดิษฐเครื่องใช เชน พัดไม
จันทน หีบใสเสื้อผา ก็ใชไมจันทนเปนวัสดุดวยเชนกัน นอกจากนี้ รูปแบบของ

บานหัวลำพูเกา หมูท่ี 6  
ตำบลคลองเข่ือน  
อำเภอคลองเข่ือน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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องคความรู หนวยงานท่ีนำไปใช
ประโยชน 

ดอกไมยังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ในอดีตจะใชเพียงสีสุภาพ อยางสี
ขาว สีครีม หรือสีดำ และทำเปนรูปดอกกุหลาบหรือดอกแกว ดวยขั้นตอน
งายๆ เทานั้น แตปจจุบัน สีสันและรูปแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายมาก
ยิ ่งขึ ้น สงผลใหทัศนคติดานการใชงานเปลี ่ยนแปลงตามไปดวย การใช
ดอกไมจันทน ไดกลายเปนการแสดงความเคารพรักและรำลึกถึงผูวายชนม 
ไมใชการแสดงความรูสึกโศกเศราตอการจากไปของบุคคลดังกลาวเพียงอยาง
เดียว  
 โดยในการรวบรวมองคความรู ครั ้งนี ้ มีปราชญชาวบานและกลุม
ชาวบานที่ประดิษฐดอกไมจันทนเขารวม ซึ่งในครั้งนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ
วิธีการประดิษฐดอกไมจันทนที่เกิดจากอัตลักษณของชุมชน ซึ่งถือเปนการหา
อาชีพเสริมใหกับคนในชุมชนและเปนการหาเวลาวางใหเปนประโยชนจากการ
ประกอบอาชีพหลักจากเกษตรกรรมอีกดวย ทั้งนี ้ยังเปนสิ่งที่ทำใหชุมชนมี
ผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณของชุมชนและเปนการตอยอดผลิตภัณฑเพื่อความ
หลากหลายความตองการทางการตลาดจากไอเดียของคนในชุมชนและยัง
สามารถยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนดวย  
 โดยเมื ่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมพบวา นักศึกษาไดเรียนรู ภูมิปญญาของ
ทองถิ่นในการประดิษฐดอกไมจันทนจากอัตลักษณของชุมชน และสามารถนำ
องคความรูที ่ไดไปถายทอด เพื่อจัดทำเปนวีดิทัศนรวบรวมองคความรูและ
สามารถสรางมูลคาใหกับชุมชนชุมชนมีผู สืบทอดภูมิปญญาทองถิ ่น และ
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในชุมชน และสามารถบอกความเปนตัวตนของ
ชุมชนได 

 2. การไดมาซึ่งองคความรูเรื่อง การทำกระยาสารท จากการที่ คณะ
วิทยาการจัดการ ไดดำเนินโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น “ชุมชนแหงความสุข 
Happy 8 Riew” ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ตำบลคลอง
เขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาการผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและบันเทิง โดยนักศึกษาไดลงพื้นท่ี
บานวังควาย หมูที่ 5 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในการผลิตวีดีทัศนเพื ่อรวบรวมเปนองคความรู เพื ่อทำการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหกับคนท่ัวไป 
 กระยาสารท เปนขนมไทยที่ทำจาก ถั่ว งา ขาวคั่วและน้ำตาล ขนม
กระยาสารทเปนขนมโบราณ มีความพิเศษตรงท่ีเปนขนมสำหรับงานบุญ
ประเพณีของไทย ขนมกระยาสารท จะเปนขนมไทยที่มีมาตั ้งแตสมัยกรุง

บานวังควาย  
หมูท่ี 5  
ตำบลคลองเข่ือน  
อำเภอคลองเข่ือน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2
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องคความรู หนวยงานท่ีนำไปใช
ประโยชน 

สุโขทัย แตรากศัพทของคำวาสารทจริง ๆ แลวเปนคำในภาษาอินเดีย มี
ความหมายวา ฤดูใบไมรวง หรือ ชวงระยะปลายฝนตนหนาว ซึ่งเปนเวลา
เดียวกันกับฤดูการผลิดอกออกผลของพืชพันธุ โบราณจึงถือกันวา ควรจะนำ
ผลผลิตเหลานั้นมาถวายแดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปนการสักการะและขอพรใหพืช
ของตนออกดอกออกผลดกดี สำหรับประเทศไทย ประเพณีนี้มาแพรหลาย
ในชวงสมัยสุโขทัย พรอม ๆ กับพราหมณที่เริ ่มเขามามีบทบาทในไทย แต
ชวงเวลาของประเพณีตามอินเดีย เปนชวงเวลาที่ตรงกับระยะขาวเริ่มออกรวง
ของไทย ชาวบานจึงเก่ียวขาวท่ียังมีเปลือกออน ๆ และเมล็ดยังไมแก เอามาค่ัว
แลวตำใหเปนเมล็ดขาวแบน ๆ เรียกวา ขาวเมาแทน  กระยาสารทเปน
สัญลักษณของ ผลิตผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ รวมทั้งเปนการทำบุญ
เพ่ือเปนสิริมงคลแกขาวในนา ซ่ึงเปนการเก็บ พืชผลครั้งแรกอีกดวย 
 ในการรวบรวมองคความรูครั้งนี้ มีปราชญชาวบานและกลุมชาวบานท่ี
รวมกลุมกันทำผลิตภัณฑกระยาสารทเขารวม ซึ่งในครั้งนักศึกษาไดเรียนรู
เก่ียวกับวิธีการในการทำกระยาสารทสูตรโบราณเฉพาะของคนในชุมชนบานวัง
ควายที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่นมาเปนสวนประกอบ ซึ่งถือเปนอาชีพเสริมใหกับ
กลุ มแมบานในชุมชนและเปนการหาเวลาวางใหเปนประโยชนจากการ
ประกอบอาชีพหลักจากเกษตรกรรมอีกดวย ทั้งนี ้ยังเปนสิ่งที่ทำใหชุมชนมี
ผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณของชุมชนและถือเปนการตอยอดผลิตภัณฑเพ่ือ
สามารถชวยยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนอีกดวย  
 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบวา นักศึกษาไดเรียนรูภูมิปญญาของทองถ่ิน
การการทำกระยาสารทและสามารถนำองคความรูที่ไดไปถายทอด เพื่อจัดทำ
เปนวีดิทัศนองคความรูและสามารถสรางมูลคาใหกับชุมชนชุมชนมีผูสืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น และนักศึกษามีความภาคภูมิใจในชุมชน และสามารถบอก
ความเปนตัวตนของชุมชนได 
 

 3. การไดมาซ่ึงองคความรูเรื่อง การทำไมกวาดทางมะพราว จากการ
ที่ คณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื ่น “ชุมชนแหง
ความสุข Happy 8 Riew” ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ตำบล
คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนในรายวิชาการผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและบันเทิง โดยนักศึกษาไดลง
พื้นที่บานคลองเขื่อน หมูที ่ 3 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการผลิตวีดีทัศนเพ่ือรวบรวมเปนองคความรูเพ่ือทำการเผยแพร

บานคลองเข่ือน  
หมูท่ี 3  
ตำบลคลองเข่ือน  
อำเภอคลองเข่ือน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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องคความรู หนวยงานท่ีนำไปใช
ประโยชน 

และประชาสัมพันธใหกับคนทั่วไปไมกวาดทางมะพราว เปนไมกวาดชนิดหนึ่ง 
ทำจากทางมะพราว (บางแหงใชทางตาล) มามัดรวมกันบนปลายดามไมไผซ่ึงมี
ลักษณะคลายลำทวน และโดยท่ัวไปมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว แลวถัก
และรอยรัดประกอบกันใหแนนหนา ก็คือ ไมกวาดที่ทำไดจากกานใบยอยของ
ทางมะพราว โดยตัดกานใบยอยตรงโคนกานออกจากทางมะพราว จากนั้น นำ
ใบมะพราวมากรีดแยกแผนใบทั ้งสองขางออก กอนนำไปตากแดดใหแหง 
จากนั้น ตัดโคนกานใหเสมอกัน กอนนำมามัดติดเปนแผงกับดามไมไผ  ไม
กวาดทางมะพราว เปนวัสดุทำความสะอาดท่ีประดิษฐไดภายในครัวเรือน นิยม
ใชสำหรับกวาดทำความสะอาดลานบาน ลานหญา สำหรับกวาดเศษดิน กอน
ดิน หิน ทราย เศษใบไมหรือ เศษมูลฝอยที่มีขนาดคอนขางใหญใหกองรวมกัน 
กอนนำไปกำจัด แตไมสามารถกวาดทำความสะอาดฝุนขนาดเล็กได  โดย
ทางมะพราวที่ใชทำไมกวาดทางมะพราว นิยมใชพันธุพื้นเมือง เพราะใบยอยมี
ขนาดใหญ และยาว เม่ือนำมากรีดแผนใบออกจะไดกานใบท่ีมีขนาดใหญ และ
ยาวกวากานใบของมะพราวพันธุการคาอ่ืน ๆ 
 ในการรวบรวมองคความรูครั้งนี้ มีปราชญชาวบานและกลุมชาวบานท่ี
ทำผลิตภัณฑไมกวาดทางมะพราวเขารวม ซ่ึงในครั้งนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับ
ประวัติและวิธีการทำไมกวาดทางมะพราวจากภูมิปญญาทองถิ่นของคนใน
ชุมชนบานคลองเข่ือน ซ่ึงถือเปนอาชีพใหกับคนในชุมชน ท้ังนี้ยังเปนสิ่งท่ีทำให
ชุมชนมีผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณของชุมชนที่มีอายุการใชงานทนทาน และมี
การเขารูปไมกวาดเปนลักษณะเฉพาะ และถือเปนการตอยอดผลิตภัณฑเพ่ือ
สามารถชวยยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนอีกดวย  
 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบวา นักศึกษาไดเรียนรูภูมิปญญาของทองถ่ิน
การการทำไมกวาดทางมะพราวและสามารถนำองคความรูที ่ไดไปถายทอด 
เพ่ือจัดทำเปนวีดิทัศนองคความรูและสามารถสรางมูลคาใหกับชุมชนชุมชนมีผู
สืบทอดภูมิปญญาทองถิ ่น และนักศึกษามีความภาคภูมิใจในชุมชน และ
สามารถบอกความเปนตัวตนของชุมชนได 
 

 4. การไดมาซึ่งองคความรู เรื ่อง การทำขนมตาล จากการที่ คณะ
วิทยาการจัดการ ไดดำเนินโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น “ชุมชนแหงความสุข 
Happy 8 Riew” ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ตำบลคลอง
เขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาการผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและบันเทิง โดยนักศึกษาไดลงพื้นท่ี
บานคลองเขื ่อน หมู ท ี ่  3 ตำบลคลองเขื ่อน อำเภอคลองเขื ่อน จังหวัด

บานคลองเข่ือน  
หมูท่ี 3  
ตำบลคลองเข่ือน  
อำเภอคลองเข่ือน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ฉะเชิงเทรา ในการผลิตวีดีทัศนเพ่ือรวบรวมเปนองคความรูเพ่ือทำการเผยแพร
และประชาสัมพันธใหกับคนท่ัวไป 
 ขนมไทย เปนเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจำชาติไทยอยางหนึ่งท่ี
เปนที่รูจักกันดี เพราะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนประณีตใน
การทำ ตั้งแตวัตถุดิบ วิธีการทำ ท่ีกลมกลืน พิถีพิถัน ในเรื ่องรสชาติ สีสัน 
ความสวยงาม กลิ่นหอม รูปลักษณะชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการ
รับประทาน ขนมแตละชนิด ซ่ึงยังแตกตางกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น 
ๆ ขนมไทย เปนขนมที่มีมาแตโบราณ เปนขนมที่มีลักษณะที่บงบอกความเปน
ไทยทั้งในรูปลักษณ และรสชาติที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ใชความ
ประณีตบรรจงในการทำเปนอยางมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย ขนมไทยจึงนับเปนความภาคภูมิใจของคนไทย โดยขนมไทยมี
สวนประกอบหลัก 3 อยาง คือ แปง น้ำตาล และมะพราว นำมาผสมผสานกัน
และดัดแปลงในสวนตาง ๆ ทำใหสุกโดยวิธีการแตกตางกันไป  ขนมตาล เปน
ขนมไทยดั้งเดิม เนื้อขนมมีลักษณะเปนแปงสีเหลืองเขม นุม ฟู มีกลิ่นตาลหอม
หวาน ขนมตาลทำจากเนื้อตาลจากผลตาลที่สุกงอม แปงขาวเจา กะทิ และ
น้ำตาล ผสมกันตามกรรมวิธี ใสกระทงใบตอง โรยมะพราวขูด และนำไปนึ่งจน
สุก เนื้อลูกตาลยีที่เปนสวนผสมในการทำขนมตาล ไดจากการนำผลตาลที่สุก
จนเหลืองดำ เนื้อขางในมีสีเหลือง มีกลิ่นแรง ซึ่งสวนมากจะหลนจากตนเอง 
มาปอกเปลือกออก นำมายีกับน้ำสะอาดใหหมดสีเหลือง นำน้ำท่ียีแลวใสถุงผา 
ผูกไวใหน้ำตกเหลือแตเนื้อลูกตาล  ในปจจุบัน หาทานขนมตาลรสชาติดีไดยาก 
เนื่องจากปริมาณการปลูกตนตาลที่ลดลง ขนมตาลที่ขายตามทองตลาดสวน
ใหญ ผูประกอบการมักใสเนื้อตาลนอย เพ่ิมแปงและเจือสีเหลืองแทน ซ่ึงทำให
ขนมตาลมีเนื้อกระดาง ไมหอมหวาน และไมอรอย 
 ในการรวบรวมองคความรูครั้งนี้ มีปราชญชาวบานและกลุมชาวบานท่ี
ทำขนมตาลเขารวม ซึ่งในครั้งนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติและวิธีการทำ
ขนมตาลจากภูมิปญญาทองถิ่นของคนในชุมชนบานคลองเขื่อน ซึ่งถือเปน
อาชีพใหกับคนในชุมชน ทั ้งนี ้ย ังเปนสิ ่งที ่ทำใหชุมชนมีผลิตภัณฑที ่เปน           
อัตลักษณของชุมชนที่ใชวัตถุดิบและสวนผสมในพื้นที่ และถือเปนการตอยอด
ผลิตภัณฑเพ่ือสามารถชวยยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนอีกดวย  
 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบวา นักศึกษาไดเรียนรูภูมิปญญาของทองถ่ิน
การการทำขนมตาลและสามารถนำองคความรูที่ไดไปถายทอด เพื่อจัดทำเปน
วีดิทัศนองคความรูและสามารถสรางมูลคาใหกับชุมชนชุมชนมีผูสืบทอดภูมิ
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ปญญาทองถิ่น และนักศึกษามีความภาคภูมิใจในชุมชน และสามารถบอก
ความเปนตัวตนของชุมชนได 

        5. การไดมาซึ่งองคความรูเรื่อง ประเพณีการทำขวัญขาว จากการท่ี 
คณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น “ชุมชนแหงความสุข 
Happy 8 Riew” ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ตำบลคลอง
เขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาการผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและบันเทิง โดยนักศึกษาไดลงพื้นท่ี 
อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการผลิตวีดีทัศนเพ่ือรวบรวมเปนองค
ความรูเพ่ือทำการเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับคนท่ัวไป 
 ประเพณีทำบุญขวัญขาว ราวเดือน 10 ประมาณเดือน ตุลาคม ถึง
เดือน พฤศจิกายน ของทุกป ตนขาวในทองนาเริ่มตั้งทอง ชาวนาในสมัยกอน
ถือเปนประเพณีกันวา การทำบุญขวัญขาวใหพระแมโพสพ จะนำมาซึ่งความ
อุดมสมบูรณของขาวในนา เครื่องสังเวยพระแมโพสพอันประกอบดวย ขาวใน
นาท่ีกำลังตั้งทอง (รวงท่ีสมบูรณ) มี กลวย ออย ถ่ัว งา สม หมาก พลู โดยใสไว
ในตะกราไมไผสาน และเมื่อเกี่ยวขาวในนาเสร็จกอนนำเขายุงฉางก็จะมีเครื่อง
สังเวยอีกครั้งหนึ่งสิ่งของที่ใชก็เหมือนเดิมทุกอยางเพื่อผาแดง ผาขาวขนาด 1 
ศอกอีกอยางละผืนและบุหรี่ อีก 1 มวน เปนความเชื่อกันวาจะเกิดความอุดม
สมบูรณแกขาวในยุงฉาง ซึ่งในปนี้ ทางนายอำเภอคลองเขื่อน ไดประกอบพิธี
ทำบุญขวัญขาวขึ้นที่อำเภอคลองเขื่อน ซึ่งชาวบานสวนใหญมีอาชีพทำนา 
นับเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณคาไวใหลูกหลานไดศึกษาหา
ความรูในภูมิปญญาและความเจริญรุงเรืองของชาวนาไทยในอดีต 
 ในการรวบรวมองคความรูครั ้งนี้ มีปราชญชาวบานและชาวบานใน
อำเภอคลองเขื่อน ทั้ง 5 ตำบลเขารวม ซึ่งในครั้งนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ประวัติและวิธีการทำขวัญขาวซ่ึงเปนประเพณีจากภูมิปญญาทองถ่ินของคนใน
ชุมชนอำเภอคลองเขื่อนที่ถือเปนเอกลักษณและอัตลักษณของคนในอำเภออีก
ดวย  
 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบวา นักศึกษาไดเรียนรูประวัติและวิธีการทำ
ขวัญขาวซึ่งถือเปนภูมิปญญาของทองถิ่นและสามารถนำองคความรูที ่ไดไป
ถายทอด เพ่ือจัดทำเปนวีดิทัศนองคความรูและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และ
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และสามารถบอกความเปนตัวตนของ
ทองถ่ินได 
 

อำเภอคลองเข่ือน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ดำเนินการรวมกับศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ินจำนวน 2 เรื่อง 
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 6. ผาไทย ถือเปนศิลปหัตถกรรมมรดกวัฒนธรรมอันล้ำคาท่ีควร
อนุรักษ การทอผาแตละภูมิภาคแตละทองถิ่นถือเปนภูมิปญญาที่ทรง 
คุณคาและมีเอกลักษณแสดงออกถึงอัตลักษณ วิถีชีวิตของคน สามารถ
นำมาสรางสรรคออกแบบตัดเย็บไดหลายรูปแบบ รวมทั ้งโครงการ 
พระราชดำร ิในสมเด ็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ า กรมสมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใหคำแนะนำจัดตั้ง “กลุมสตรีตัดเย็บ
บานนายาว” เปนกลุ มอาชีพในโครงการพระราชดำริ กอใหเกิดรายได 
กอใหเกิดการพัฒนาเปนกลุมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑในประเภทผาและ
เครื ่องแตงกาย ปจจุบันมีสมาชิกอยู  39 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ          
ราชนครินทรไดเขาไปมีสวนชวยในการออกแบบผลิตภัณฑจากผาขาวมาที่มี
รูปแบบและลวดลายท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะถ่ิน เชนเสื้อผาฝายจากผาขาวมา 
หมอนรองคอจากผาขาวมา แหลงเรียนรูผาไทยและองคความรูผาไทยเพ่ือ
เผยแพรและประชาสัมพันธใหแกนักศึกษา ประชาชนและนักทองเที่ยวเพ่ือ
นำไปตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจได  
 

กลุมสตรีตัดเย็บบานนายาว  
อำเภอสนามชัยเขต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

         7. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ใชดอกสารภีเปนดอกไม
ประจำสถาบัน เปนอัตลักษณมานานแลว แตก็ไมมีการจดบันทึกไวเปน
ลายลักษณอักษร ซึ่งสถาบันแหงนี้มี “ดอกสารภี” เปนดอกไมประจำ
สถาบัน ซ่ึงไดมีการแตงเพลงเก่ียวกับสถาบันแหงนี้โดยไดนำดอกสารภีมา
แตงเปนเพลงและเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2543 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 
เจ าฟากัลยานิว ัฒนา กรมหลวงนราธ ิวาสราชนคร ินทร  ทรงพระ
กรุณาธิคุณปลูกตนสารภีไวเปนที่ระลึกครั้งเสด็จทรงเปดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎราชนครินทร โดยองคความรูนี้จะประกอบไปดวย ลักษณะทาง
พฤกษศาสตรของตนสารภี การพัฒนาดอกสารภีเปนผลิตภัณฑยาดม
สมุนไพรและเสริมความงามและดอกสารภีกับการประยุกตใชในดาน
ตางๆ เปนตน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ราชนครนิทร 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุ/ไมบรรลุ 

5 เรื่อง 7 เรื่อง 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

4.1-1 รายงาน การประดิษฐดอกไมจันทน ในรายวิชา MCA424 การผลิตภาพยนตร สารคดี 
ขาวและบันเทิง  

 

4.1-2 รายงาน การทำกระยาสารท ในรายวิชา MCA424 การผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและ
บันเทิง  

 

4.1-3 รายงาน การทำไมกวาดทางมะพราว ในรายวิชา MCA424 การผลิตภาพยนตร สารคดี 
ขาวและบันเทิง 

 

4.1-4 รายงาน การทำขนมตาล ในรายวิชา MCA424 การผลิตภาพยนตร สารคดี ขาวและ
บันเทิง 
 

4.1-5 วีดีทัศนองคความรู เรื่อง ประเพณีการทำขวัญขาว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 

4.1-6 รายงานองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน-ผาไทย กลุมสตรีตัดเย็บบานนายาว อำเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

4.1-7 รายงานองคความรูเรื่องดอกสารภี อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
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มาตรฐานท่ี 5 ดานระบบกลไกการบริหารจัดการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 การจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1.1 จำนวนหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหข้ึนทะเบียน TQR  
  (ยกเลิกการข้ึนทะเบียน TQR) 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การบริหารตามพันธกิจและวิสัยทัศน 
  การบริหารงานดานการเรียนการสอน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2.1 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ  
  (อ.ดวงฤดี : สมพร วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จำนวน  45  คน  มี
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจำนวน  1,111  คน  ภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจำนวน  495 คน  และ
ระดับปริญญาโทจำนวน  35  คน  รวมจำนวนท้ังสิ้น  1,641  คน   
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

1.  จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 1,641 
2.  จำนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจำนวนอาจารยประจำ 1,133.17 
3.  จำนวนอาจารยประจำท้ังหมด  45 
4.  สัดสวนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ 25.18 : 1 
5.  สัดสวนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจำนวนอาจารยประจำตามเกณฑ

มาตรฐาน 
25 : 1 

6.  ผลตางระหวางสัดสวนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจำนวนอาจารยประจำ    
ท่ีเปนจริง – สัดสวนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจำนวนอาจารยประจำตาม    
เกณฑมาตรฐาน 

0.18 

7.  คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน 0.72 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนำมาคิดเปนคารอยละตามสูตร 

25.18 - 25 
 

X 100 
 

= 0.72 
25 

2. นำคารอยละจากขอ 1 มาคำนวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน  5 คะแนน 

2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20   คิดเปน 0 คะแนน 

2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนำมาคิดคะแนน ดังนี้ 
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คะแนนท่ีได = 
 

5 – 
0.72 

 

=  5 – 0.18  =  4.82  คะแนน 
4 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 0 รอยละ  0.72 4.82   คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.1-1 รายชื่ออาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2563   

5.2.1-2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  ปการศึกษา 2563   

5.2.1-3  จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2.2  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (อ.ณฐ ดร.วิชุดา : สิริญพิชญา วาริน ฉัตรชัย)  
 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 จัดบริการให
คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช
ชีวิตแกนักศึกษาใน
คณะ 

 ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการ
จัดการ ไดมีการดำเนินการในเรื่องของการ
ใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาในดานตางๆ 
มีการจัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ และ
การใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ โดยมีระบบและ
ข้ันตอน ดังนี้ 

          

ขั้นตอนการบริการ/ใหคําปรึกษา/แนะแนว สําหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

      

นักศึกษาที่ตองการขอรับบริการ/ปรึกษา

กรอกประวัต/ิขอมูลในการขอรับบริการ/ปรึกษา

เขารับคําปรึกษาจากอาจารย/เจาหนาที่

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ

การขอรับบริการ/ปรึกษา

(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-1) 
 ทั้งนี้ไดมีนักศึกษามาขอรับการบริการให
คำปรึกษาโดยตรงทั้งจากสวนคณะและสวนแต
ละสาขา ซึ่งคณะไดมีการจัดทำแบบคำขอรับ
บริการกรอกขอมูลเพื ่อขอรับบริการสำหรับ
นักศึกษาท่ีเขามาติดตอขอใชบริการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-2) 
 จากผลการดำเนินงานในปการศึกษา 
2563 คณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินการนำ
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการสำหรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2562 เขาท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ

5.2.2-1-1 แผนผัง/แผนภาพ
ข้ันตอนการขอรับ
บริการ 

5.2.2-1-2 แบบคำขอรับ
บริการ 

5.2.2-1-3  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ    
ครั้งท่ี 1/2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

วิทยาการจัดการ โดยในท่ีประชุมไดนำผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการสำหรับนักศึกษา
ในป 2562 มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยผลจาก
แบบสอบถามและขอเสนอแนะท่ีใหนักศึกษาได
กรอกขอมูลหลังจากท่ีไดรับการบริการแลว นั้น
พบวา ในปการศึกษา 2562 ไดมีสถานการณ
ปจจัยภายจากภายนอกท่ีคณะวิทยาการจัดการ
ไมสามารถควบคุมได คือ การแพรระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีสงผล
กระทบถึงการจัดบริการใหคำปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ อีก
ท้ังเรื่องชวงเวลาในการใหคำปรึกษา ซ่ึงท้ัง
อาจารยและเจาหนาท่ีของคณะ มีภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายพิเศษจากทางมหาวิทยาลัย
เปนจำนวนมาก จึงสงผลใหชวงเวลาในการให
คำปรึกษานอยลงไดสงผลกระทบถึงการ
จัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ ดังนั้น ในท่ีประชุม
ของคณะกรรมการฯ จงึเหน็ควรปรับการให
คำปรึกษาและใหบริการแกนักศึกษาใหเปน
แบบออนไลน 24 ชั่วโมง และยังใหอาจารยท่ี
เปนคณะกรรมการฯ จากตัวแทนสาขาวิชาตาง 
ๆ ชวยกันใหบริการคำปรึกษาและใหบริการแก
นักศึกษาใหเปนแบบออนไลนดวย เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาการใหบริการเพ่ือใหมีคุณภาพท่ี
สูงข้ึนตอไป (เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-3)     
     ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการ
ปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาตามท่ีไดระบุ
ไวโดยมีการจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีจะคอยให
คำปรึกษาและคณาจารยท่ีคอยใหคำปรึกษา
ทางเพจของคณะ ทางเว็บไซตของคณะ
วิทยาการจัดการและทางเพจของสาขาวิชา
ตางๆ  โดยทางคณะไดจัดใหมีการบริการให
คำปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

นักศึกษาในคณะตามบทบาทหนาท่ีของ
อาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีหนาท่ี ดังตอไปนี้  
 1. ดานวิชาการ ใหคำปรึกษา แนะนำ
เก่ียวกับหลักสูตร ใหคำแนะนำเก่ียวกับการ
ลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามแผนการเรียน
และระเบียบของมหาวิทยาลัยแนะนำวิธีการ
ปรับตัวในระบบการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาใหกับนักศึกษา เชน การ
เลคเชอรในชั้นเรียน การปฏิบัติใหตรงตาม
กำหนดเวลาในปฎิทินวิชาการ เอกสาร 
แบบฟอรมคำรองตาง ๆ ทางวิชาการ โดยยึด
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ระบบการตัด
เกรดในชั้นเรียน เสริมทักษะทางวิชาการ การ
แขงขันชิงรางวัลทางวิชาการ เปนตน 
 2. ดานทักษะชีวิตใหคำปรึกษา แนะนำ 
การแกปญหาสวนตน ท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหคำปรึกษาแนะนำตักเตือนการ
ปรับตัวในการทำกิจกรรมระหวางเรียน การเขา
สังคม การคบเพ่ือน การวางตนอยางเหมาะสม 
การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน การตั้งครรภกอนวัย
อันควร และมารยาททางสังคม เปนตน  
       จากการใหคำแนะนำนักศึกษาทางดาน
วิชาการและทางดานทักษะชีวิต นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ปการศึกษา2563 ไดเขารวม
การประกวดแขงขันโครงงานเพ่ือชุมชน 
Community Project สรางเยาวชนไทยสู
นักวิจัยและวิศวกรสังคม ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและเครือขายนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับท่ีหนึ่ง ไดรับ ทุนการศึกษา 
25,000 บาท 
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2 มีการใหขอมูลของ
หนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงาน
ท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษาทุน
กูยืมทางการศึกษา  
(กรอ. และ กยศ.) 

 ในปการศึกษา 2563 นี้ คณะวิทยาการ
จัดการ ไดจัดใหมีการใหขอมูลความรูความ
เขาใจ สถานการณและโอกาสในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือเตรียมตัวและพัฒนาตนเขาสูวิชาชีพ
ใหขอมูลแนะนำแหลงงาน สถานฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดยใหคำปรึกษาในการ
หางานเพ่ือเสริมรายไดระหวางศึกษา การ
ปรับตัวในการทำงานของหนวยงานท่ีใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลา และนอกเวลาแกนักศึกษาตามชองทาง
ดังตอไปนี้ 
 1. มีการจัดทำเว็บไซดคณะวิทยาการ
จัดการ http://fms.rru.ac.th/ซ่ึงเชื่อมโยงจาก
หนาหลักไป ยังเว็บไซตของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร (http://rru.ac.th) และ
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรได โดยมีเจาหนาท่ีฝาย IT ของ
คณะวิทยาการจัดการ เปนผูรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และทุก
หนวยงานยอยภายในคณะวิทยาการจัดการ 
สามารถประชาสัมพันธขาวสาร โครงการไปยัง
นักศึกษาไดตามหมวดหมู อาทิเชน ขาวท่ัวไป 
ขาวการศึกษาตอ ขาวปริญญาตรี ขาวปริญญา
โท ขาวการรับสมัครงาน และขาวทุนการศึกษา 
เปนตน (เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-1) 
 2. บอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ  ภายในคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเปน
การสื่อสารขอมูลท่ีจำเปนและมีประโยชนใหท้ัง
อาจารย และนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษได
ทราบขอมูลขาวสาร รวมท้ังกิจกรรมและแหลง
งานตางๆ 
 3. สื่อออนไลนตาง ๆ คณะวิทยาการ
จัดการ มี Facebook คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือใชในการ

5.2.2-2-1 ภาพเว็บไซตคณะ
แสดงขอมูล
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร, 
แหลงงานเต็ม
เวลา นอกเวลา, 
ทุนการศึกษา 

5.2.2-2-2 ภาพสื่อสังคม
ออนไลนของคณะ 

5.2.2-2-3  ปายแผนผังอาคาร
เรียนตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย (ใน
เมือง) 
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ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดสะดวก
รวดเร็ว สามารถติดตอสื่อสารได ทันเหตุการณ 
และมีสวนรวม 
แสดงความเห็น
www.facebook.com/fms.rru.th/?fref=ts 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-2) 
 4. สำหรับปายแผนผังอาคารเรียนตางๆ 
หองพยาบาล  หองสุขา ภายในมหาวิทยาลัย
นั้น มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการมี
การแจงขอมูลตางๆ  รวมท้ังใหบริการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการทราบขอมูลหนวยงาน
ตางๆ รวมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบแตละ
หนวยงาน  เชน ติดตอกองทุน กยศ. ติดตอ
ประกันอุบัติเหตุ ติดตอวิชาทหาร เปนตน ใน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประชาสัมพันธ
ผานทางเพจของคณะอีกดวย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-3) 

3 คณะจัดใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม
เตรียมความพรอม
เพ่ือการทำงานเม่ือ
สำเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา 

 สำหรับการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน
เม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษานั้นคณะ
วิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการสงเสริม
พัฒนาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการใหมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิตตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
และผูใชบัณฑิตประจำปการศึกษา 2563 เม่ือ
วันท่ี 9, 16 และ 23 กันยายน 2563เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ของคณะวิทยาการจัดการให
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยทักษะ
ทางดานวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร 
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
และเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคใหกับนักศึกษา ท้ังทางดานคุณธรรม

5.2.2-3-1 สรุปโครงการ
สงเสริมพัฒนา
บัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการ
ใหมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
และทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ตรงกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ผูใชบัณฑิต
ประจำป
การศึกษา 2563 
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และทางดานจริยธรรม ดานความรู ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร ทักษะทางดานปญญาและ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา ทักษะทางดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ตอตนเองและผูอ่ืน ทักษะทางดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษาและ
การใช IT รวมถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
จิตอาสา ใฝรู สูงาน เพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมกอนสำเร็จการศึกษา และมีศักยภาพท่ี
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในยุค
ปจจุบัน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-3-1) 

4 ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในขอ 
1-3 ทุกขอไมต่ำกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

 หลังจากท่ีทางคณะวิทยาการจัดการได
ดำเนินการจัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ
และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ รวมถึงจัด
ใหมีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลานอกเวลาแกนักศึกษา ทุนกยศ.และกรอ.
และจัดโครงการโครงการสงเสริมพัฒนาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิต
ประจำปการศึกษา 2563โดยทางคณะมีการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการทุกครั้งซ่ึงผลของการดำเนินการท้ัง 3 
เรื่องมีดังนี้ 

หัวขอการประเมินคุณภาพ คะแนน 
การบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ 
และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

4.08 

การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบรกิาร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษาทุนกูยืมทางการศึกษา 

3.92 

5.2.2-4-1 สรุปภาพรวมของ
การประเมินการ
จัดบริการให
คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการ
ใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 

5.2.2-4-2 สรุปภาพรวมของ
การประเมินการ
ใหขอมูลของ
หนวยงานท่ี
ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร 
แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา
ทุนกูยืมทาง
การศึกษา 

5.2.2-4-3 สรุปโครงการ
สงเสริมพัฒนา
บัณฑิตคณะ
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กิจกรรมเตรยีมความพรอมเพ่ือการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา 

4.08 

 ซ่ึงท้ัง 3 ขอไดคะแนนไมต่ำกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ท้ังหมด โดยไดรับ
ขอเสนอแนะจากนักศึกษา พบวาในดานการให
คำปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ พบวาควรเพ่ิมชองทางในการ
ใหบริการคำปรึกษามากข้ึน สวนในดานการให
ขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษาทุนกูยืมทางการศึกษา ควร
เพ่ิมชองทางใหนักศึกษาการรับรูขาวสาร
เก่ียวกับเรื่องแหลงทุนการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
และในดานกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ควร
เพ่ิมทักษะเพ่ือใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-4-1, 5.2.2-4.2, 
5.2.2-4.3) 

วิทยาการจัดการ
ใหมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
และทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ตรงกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ผูใชบัณฑิต
ประจำป
การศึกษา 2563 

5 นำผลการประเมิน
จากขอ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการให
ขอมูล เพ่ือสงใหผล
การประเมินสูงข้ึน
หรือเปนไปตามความ
คาดหวังของ
นักศึกษา 

 จากผลการดำเนินงานขางตน เม่ือสิ้นสุด
ปการศึกษา ทางคณะวิทยาการจัดการไดมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ แลวไดนำผลการ
ประเมินจากท้ัง 3 หัวขอเขาในท่ีประชุมเพ่ือ
รายงานใหคณะกรรมการไดรับทราบและให
คณะกรรมการไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ือนำมาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสง
ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 
 
 
 

5.2.2-5-1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 1/2564 
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หัวขอการประเมิน

คุณภาพ 
คะแนน 
ป2562 

คะแนน 
ป2563 

การบริการใหคำปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช
ชีวิตแกนักศึกษาใน
คณะ 

4.05 4.08 

การใหขอมูลของ
หนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหลงงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แกนักศึกษาทุนกูยืม
ทางการศึกษา 

3.80 3.92 

หัวขอการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน 
ป2562 

คะแนน 
ป2563 

กิจกรรมเตรยีมความ
พรอมเพ่ือการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา 

4.45 4.08 

       โดยในท่ีประชุมไดรวมกันเสนอแนะวา 
เรื่องของการบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ
และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะนั้น ควรเพ่ิม
ชองทางในการใหบริการนอกจากจะปรึกษากับ
เจาหนาท่ีแลวควรมีชองทางออนไลนในการ
ถาม-ตอบใหคำปรึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีไม
สะดวกในการเดินทางมาติดตอดวยตนเองท่ี
คณะในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สวนเรื่องของ
การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาทุนกูยืมทาง
การศึกษาทางคณะควรมีการประชาสัมพันธให
มากกวานี้โดย เชน ใหขอมูลกับอาจารยท่ี
ปรึกษาเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยใน
สาขาวิชาไดแจงใหกับนักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60 
 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

     และในสวนของโครงการเตรียมความ
พรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแก
นักศึกษาท่ีทางคณะไดจัดโครงการสงเสริม
พัฒนาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการใหมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิตตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
และผูใชบัณฑิตประจำปการศึกษา 2563นั้น 
จากผลของแบบสอบ ถามของนักศึกษา 
นักศึกษาเห็นวา ควรใหวิทยากรลงลึกใน
รายละเอียดแตละหัวขอและใหนักศึกษาไดลง
ปฏิบัติจริง 
       จากคำเสนอแนะจากคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ท้ัง 
3 เรื่องนั้น ทางคณะวิทยาการจัดการโดยฝาย
กิจการนักศึกษาของคณะก็จะไดนำเปนขอมูล
เพ่ือใชวางแผนในการปรับปรุงในการ
พัฒนาการใหบริการตาง ๆ และการใหขอมูล
ตาง ๆ แกนักศึกษาตอไป   
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-5-1) 

6 ใหขอมูลและความรู
ท่ีเปนประโยชนใน
การประกอบอาชีพ
แกศิษยเกาของคณะ 

 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการให
ขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกาของคณะโดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษย
เกา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 
2562 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (แบบออนไลน) 
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 โดยเปนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับศิษยเกา 
เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมถึง
การใหบริการวิชาการแกศิษยเกา ใหมีความรู
และเสริมทักษะการสื่อสารกับผูอ่ืน การสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันและประโยคการสื่อสาร
สำหรับงานทางธุรกิจ การใชภาษากายในการ
ทำงาน ประโยคท่ีใชสำหรับการสนทนาในการ

5.2.2-6-1 สรุปกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการแก
ศิษยเกา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำป
การศึกษา 2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ทำธุรกิจ เวลาท่ีเหมาะสมสำหรับงานธุรกิจ การ
เพ่ิมทักษะดานการสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ตนเองและวิสัยทัศน ท้ังนี้ไดเชิญวิทยากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารและการพูด
ในท่ีสาธารณะมาใหความรูท่ีทันตอสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในยุคปจจุบันและ
สามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานในสาย
วิชาชีพของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด มา
บรรยายในหัวขอ“เทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจ
สูความสำเร็จ” โดยมีศิษยเกาจากทุกสาขาวิชา
ในคณะวิทยาการจัดการ ไดมารวมกิจกรรม
และไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมถึงไดมารวมกัน
สรางเครือขายท่ีดีระหวางคณะวิทยาการ
จัดการกับศิษยเกาและเปนกัลยาณมิตรในการ
ทำงานรวมกันตอไปในอนาคต 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-6-1) 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 6 ขอ 6 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสรางความเปนพลเมืองท่ีรูคุณคา 

และรักความเปนไทย (อ.ณฐ ดร.วิชุดา : สิริญพิชญา วาริน อโนชา) 
 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 จัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ
โดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการ
จัดทำแผนและการ
จัดกิจกรรม 

        ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
มีการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ ท่ีสงเสริมและสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติท้ัง 5 
ดานและนอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังให
ความสำคัญในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาท่ีจะ
เสริมสรางใหนักศึกษามีความรู มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิตและมีประสบการณนอกหองเรียน อันจะ
สงเสริมใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ังดานสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-1-1) 
   โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทำ
แผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ การมีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตการ
วางแผน การดำเนินงาน การประเมินผลและการ
ปรับปรุงแผน โครงการ/กิจกรรม โดยในปการศึกษา 
2563 นี้ ทางคณะวิทยาการจัดการมีการดำเนินงาน
ในการพัฒนานักศึกษา ดังตอไปนี้ 
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงจะเปนผูดูแล กำกับและ
ติดตามงานดานกิจการนักศึกษาระดับคณะเพ่ือ
รวมกันจัดทำแผน การวางแผนงานรวมกันกำหนด
รูปแบบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การกำกับ
และการติดตามกิจกรรมตาง ๆ ในดานการพัฒนา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงการให
คำปรึกษาแกนักศึกษาเม่ือทำโครงการ/กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-2) 

5.2.3-1-1 แผนการ
ดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒน- 
ธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำป
การศึกษา 2563 

5.2.3-1-2 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.3-1-3 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
การศึกษา 2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 
2563 ซ่ึงจะมีนักศึกษาท่ีถูกคัดเลือกจากสาขาวิชา
ตาง ๆ มาเปนตัวแทนจากทุกสาขาวิชาในคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือทำหนาท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมและดำเนินงานในดานตางๆของคณะ
วิทยาการจัดการและมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาได
มีสวนรวมในการเสนอแนะและเขาประชุมเพ่ือ
รวมกันวางแผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ และวางแผนในการ
ดำเนินงานการจัดโครงการ/การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของคณะ (เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-3) 
 3. ฝายงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุมจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำป
การศึกษา 2563 โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ โดยใหนักศึกษาท่ีเปนตัวแทนจาก
ทุกสาขาวิชาไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาใน
การจัดทำแผนกิจกรรมของคณะ และมีการประชุม
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือรวมกันจัดทำแผน การวางแผนงาน 
รวมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ และนำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 
2563 เขาท่ีประชุมระดับคณะ เพ่ือใหผูบริหารคณะ
รับทราบและนำแผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปการศึกษา 2563 เขาคณะกรรมการ
ประจำคณะเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอแนะนำและ
ใหขอเสนอแนะการดำเนินงานตอไป 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 
 

2 ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหดำเนิน
กิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการ และการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให
ครบถวน 
ประกอบดวย  

2.1 คุณธรรม 
จริยธรรม  

2.2 ความรู  
2.3 ทักษะทาง

ปญญา  
2.4 ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

2.5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

  สำหรับปการศึกษา 2563 นี้ คณะวิทยาการ
จัดการมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
ประจำปการศึกษา 2563 ท่ีและสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติท้ัง 5 
ดาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม และรักความเปน
ไทย คือ สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมและวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 
ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรม อาทิ  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย
สุจริต  เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืนและ
เขาใจโลก เปนตน ไดแก 
  - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธนอง-พ่ีสีสม 
ประจำปการศึกษา 2563 
  - กิจกรรมสารภีเกมส ประจำปการศึกษา 
2563 
  - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
  (2) ดานความรู และการเปนพลเมืองท่ีรู
คุณคา คือ มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวาง
และเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีใน
องคความรูท่ีเก่ียวของสำหรับหลักสูตรวิชาชีพ มี

5.2.3-2-1 แผนการ
ดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒน- 
ธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำป
การศึกษา 2563 

 

คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และทํานุบํารุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

วิทยาการจัดการ

คณะกรรมการ
ประจําคณะ
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การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.6 กิจกรรม
ใหความรูและ
ทักษะการประกัน
คุณภาพแก
นักศึกษา  

2.7 กิจกรรมท่ี
สงเสริมการเปน
ผูประกอบการ
เปนไปตามท่ี
กำหนดใน มคอ. 2  

ความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะ
ดานในสาขาวิชาและตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบัน
ท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองค
ความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติจะตอง
ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ ขอบังคับ
ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ไดแก 
  - โครงการอบรมผูนำนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 
  - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการ
ประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแหงภูมิปญญา
ทองถ่ิน ประจำปการศึกษา 2563 
  (3) ดานทักษะทางปญญา คือ สามารถคนหา
ขอเท็จจริง ทำความเขาใจและสามารถประเมิน
ขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกไขปญหา
และงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง  สามารถศึกษาปญหาท่ี
คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรคโดยคำนึงถึงความรูทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติและ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและ
ความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการ
และวิชาชีพ สำหรับหลักฐานวิชาชีพ นักศึกษา
สามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจำและหาแนวทาง
ใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  ไดแก 
  - กิจกรรมสารภีเกมส ประจำปการศึกษา 
2563 
  - โครงการอบรมผูนำนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ คือ มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหา
ในกลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะเปนผูนำหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนำใน
สถานการณท่ีไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ 
ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห
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ปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ
ของกลุม  รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ ไดแก  
  - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำป
การศึกษา 2563 
  - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ น อง-พี ่ส ีสม 
ประจำปการศึกษา 2563 
  - กิจกรรมสารภีเกมส ประจำปการศึกษา 
2563 
  - กิจกรรมทำนุบำรุงศ ิลปว ัฒนธรรมการ
ประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแหงภูมิปญญา
ทองถ่ิน ประจำปการศึกษา 2563 
  - กิจกรรมประกวดดาว-เดือน FMS 2020 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือสามารถ
ศึกษาและทำความเขาใจในประเด็นปญหา  สามารถ
เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควา  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอขอมูล
สารสนเทศอยางสม่ำเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใชรูปแบบของ การนำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน  ไดแก 
  - โครงการสงเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิตประจำปการศึกษา 
2563  
  (6) กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา คือ ใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา ไดแก 
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  - โครงการอบรมผูนำนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 
  (7) กิจกรรมท่ีสงเสริมการเปนผูประกอบการ
เปนไปตามท่ีกำหนดใน มคอ.2 จากการประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 วาดวยมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกอบดวยมาตรฐานท้ัง 5 ดาน โดยเฉพาะ
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียนในเรื่อง การมี
คุณลักษณะความเปนผูประกอบการ ทางคณะ
วิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษา
มีทักษะในดานตาง ๆ ท่ีจำเปนสำหรับการเปน
ผูประกอบการแหงศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการใช
เทคโนโลยีสำหรับผูประกอบการ ทักษะดาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือมีจิตนาการ ทักษะดาน
การบริหารจัดการ เปนตน 
  - โครงการสงเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิตประจำปการศึกษา 
2563  
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ท้ังนี้คณะวิทยาการจัดการไดมีแผนการจัดและ
ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการ และการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงได
ระบุทุกกิจกรรมไวในแผนเพ่ือดำเนินงาน โดยใหงาน
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ทำ
หนาท่ีดำเนินการจัดกิจกรรมตามภาระหนาท่ีในป
การศึกษา 2563 ได ครบถวนทุกดานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-2-1) 

3 ทุกกิจกรรมท่ี
ดำเนินการ มีการ
ประเมินผล
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนำผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานครั้ง
ตอไป 

 เม่ือคณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมแตละโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว งานฝายกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ก็จะมีการประเมินผลความสำเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมทุกครั้ง โดยใช
แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดความรู การสังเกต
พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม จำนวนผูเขารวม 
หรืออ่ืนๆ ตามตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

5.2.3-3-1 เลมสรุปโครงการ
ทุกโครงการ/
กิจกรรม ป
การศึกษา 2563 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรม
ปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม 
ประจำป
การศึกษา 
2563 

1. เพ่ือสราง
ความรู ความ
เขาใจใหกับ
นักศึกษาใหม
ในการ
ปรับตัวใหเขา
กับการเรยีน
ในระดับ 
อุดมศึกษา 

  

1. จำนวนผูเขา 
รวมกิจกรรม 

2. ความพึงพอใจ
ไมต่ำกวา 
3.51 

3. ผูเขารวมมี
ความรู ความ
เขาใจในการ
ปรับตัวใหเขา
กับการเรยีน
การสอนใน
ระดับอุดมศึก
ษา ไมนอย
กวารอยละ 
60 

1. จำนวนผูเขา 
รวม
กิจกรรม 
รอยละ 
100  

2. ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
กิจกรรม
ระดับ 4.21 

3. ผูเขารวมมี
ความรู 
ความเขาใจ
ในการ
ปรับตัวให
เขากับการ
เรียนการ
สอนใน
ระดับอุดม
ศึก  ษา 
รอยละ 
90.80 

กิจกรรมสาน
สัมพันธนอง-
พ่ีสีสม 
ประจำป
การศึกษา 
2563 

1 .เพ่ือให
นักศึกษาไดมี
สวนรวมใน
กิจกรรมกฬีา
ภายในคณะ 

2. เกิดทกัษะตาม
คุณลักษณะ
บัณฑิตและอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

1. จำนวนผูเขารวม
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

2. ความพึงพอใจไม
ต่ำกวา 3.51 

3. นักศึกษาทีเ่ขา
รวมเกิดทักษะ
ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตและอัต
ลักษณ ไมนอย
กวารอยละ 80 

1. ผูเขารวม
กิจกรรม คิด
เปนรอยละ 
100 

2. ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ อยู
ที่ระดับ 4.05 

3. นักศึกษาที่
เขารวมเกิด
ทักษะตาม
คุณลักษณะ
บัณฑิต
และอัต
ลักษณ รอย
ละ 85.50 

 
 กิจกรรมสารภี
เกมส 
ประจำป
การศึกษา 
2563 

1. เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา
ตาม อัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือเสริม 
สรางสุข
ภาวะทั้ง

1. ผูเขารวมไมต่ำ
กวารอยละ 
90 

2. ความพึงพอใจ
ไมต่ำกวา 
3.51 

3. รอยละ 80 
ไดรับการพัฒนา

1. จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 
1,187 คน 

2. ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 
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รางกายและ
จิตใจ 

ตามอัตลักษณ
ของ
มหาวิทยาลัย 

อยูที่ระดับ 
4.02 

3. นักศึกษา
ไดรับการ
พัฒนา
ตามอัต
ลักษณ 
รอยละ 
85.10 

4. นักศึกษามี
สุขภาวะทั้ง
รางกาย
และจิตใจดี
ขึ้น 80.05 

กิจกรรม
เลือกตั้ง
ประธาน
สโมสร
นักศึกษาคณะ
วิทยาการ
จัดการ 

1. เพ่ือให
นักศึกษาเปน
พลเมืองที่รู
คุณคามี
ความเขาใจ
ในระบอบ
ประชาธิป -
ไตยอันมีพระ
มหา กษัตริย
ทรงเปน
ประมุข 

1. จำนวนผูรวม
กิจกรรม ไม
ต่ำกวารอยละ 
80 

2. มีความพึง
พอใจไมต่ำ
กวา 3.51 

3. นักศึกษามี
ความเขาใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมพีระมหา 
กษัตรยิทรง
เปนประมุข 
ไมต่ำกวา 
3.51   

1. จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 
จำนวน 
604 คน 

2. ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 
อยูที่ระดับ 
3.89 

3. นักศึกษามี
ความเขาใจ
ในระบอบ
ประชา ธิป
ไตยอัน มี
พระมหา 
กษัตรยิทรง
เปนประมุข 
ระดับ 4.19 

โครงการ
อบรมผูนำ
นักศึกษา 
คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
ประจำป
การศึกษา 
2563 

1. เพ่ือใหนกั 
ศึกษามี
ทักษะการ
เปนผูนำที่ดี 
รูจักทำงาน
เปนทมี 

2. มีสวนรวมใน
การวางแผน 
การดำเนนิงาน
กิจการ
นักศึกษา 

3. มีความรู
เกีย่วกับการ
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 

1. ผูเขารวมไมต่ำ
กวารอยละ 
90 

2. ความพึงพอใจ
ไมต่ำกวา 
3.51 

3. รอยละ 80 
ไดรับการ
พัฒนาตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

4. มีความรู
เกีย่วกับการ
ประกนั
คุณภาพ

1.จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 
รอยละ 
100 

2. ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 
อยูที่ระดับ 
5.00 

3. นักศึกษามี
ทักษะการ
เปนผูนำที่ดี 
รูจักทำงาน
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การศึกษา ไม
ต่ำกวา 3.51 

เปนทมีรอย
ละ 88.89 

4. มีความรู
เกีย่วกับ
การประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 
88.89 

กิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลป 
วัฒนธรรมการ
ประกวด
มารยาทไทย
และนวัตกรรม
แหงภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

1. เพ่ือให
นักศึกษามี
บุคลิกภาพที่
ดีตามหลัก
มารยาทไทย 

2. นักศึกษา
สามารถ
ประยกุตการ
นำเสนอแผน
ธุรกจิได 

1. ผูเขารวมไมต่ำ
กวารอยละ 90 

2. ความพึงพอใจ
ไมต่ำกวา 3.51 

3. นักศึกษามี
บุคลิกภาพที่ดี
ตามหลัก
มารยาทไทยไม
ต่ำกวา 3.51 

4. นักศึกษา
สามารถ
ประยกุตการ
นำเสนอแผน
ธุรกจิไมต่ำกวา
3.51 

1.จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 
รอยละ 100 

2. ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ อยู
ที่ระดับ 
4.25 

3. นักศึกษามี
บุคลิกภาพที่
ดีตามหลัก
มารยาทไทย 
4.21 

4. นักศึกษา
สามารถ
ประยกุตการ
นำเสนอแผน
ธุรกจิ 4.25 

     และจะไดมีการนำผลการดำเนินงานใน
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ และรับฟงขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ เขาหารือในท่ีประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือรับฟงและรวมกันให
ขอเสนอแนะเพ่ือท่ีจะไดนำผลการประเมินท่ีไดรับ
ดังกลาวทุกโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานกิจกรรมอ่ืนตอไปและการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในปการศึกษาหนาตอไป (เอกสาร
หมายเลข 5.2.3-3-1) 
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4 ประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของ
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 เม่ือเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 แลว 
ทางคณะวิทยาการจัดการ โดยงานกิจการนักศึกษา
ไดมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไวดังนี้ 

วัตถุประสงคของ
แผน 

ตัวชี้วดั/และคา
เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

1. เพื่อสงเสริมให
นักศึกษาไดมีสวน
รวมในกิจกรรม
การพัฒนางาน
นักศึกษาและทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. เพื่อใหนักศึกษา
มีทักษะตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติและมีอัต
ลักษณตามที่
มหาวิทยาลัย
กำหนด 
3. เพื่อใหนักศึกษา
มีความรูและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เชิงปริมาณ:  
1. จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินการไมนอย
กวา 5 กจิกรรม 
2. นักศึกษาไดมี
สวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 
60 

 
1. จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการ 9 
กิจกรรม 
2. นักศึกษามีสวน
รวมในโครงการ/
กิจกรรมเฉล่ียรอยละ 
80 

เชิงคุณภาพ :  
1. ความสำเร็จของ
แผนไมนอยกวา
รอยละ 80 
2. นักศึกษามีทักษะ
ทั้ง 5 ดาน ตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 
และมีอัตลักษณ
ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไมนอยกวา
รอยละ 60 
3. นักศึกษามี
ความรูและมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นไม
นอยกวารอยละ 60 

 
1. ความสำเร็จของ
แผนรอยละ 100 
2. นักศึกษามีทักษะ
ทั้ง 5 ดาน ตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 
และมีอัตลักษณ
ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดเฉล่ียรวมรอย
ละ 86.39 
3. นักศึกษามีความรู
และมีสวนรวมในการ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นเฉล่ีย
รอยละ 84.40 

เชิงเวลา : การ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเปนไปตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเปนไปตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด
ทุกโครงการ 

 เชิงตนทุน : 
คาใชจายของ
โครงการ/กิจกรรม
เปนไปตาม

คาใชจายของ
โครงการ/กิจกรรม
เปนไปตาม

5.2.3-4-1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 1/2564  
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งบประมาณที่ไดรับ
การอนุมัติ 

งบประมาณที่ไดรับ
การอนุมัติ 

       จากขอมูลตามตารางขางตน คณะวิทยาการ
จัดการไดประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทุกขอ คิด
เปนรอยละ 100ของการดำเนินงานตามแผนการ
พัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการแลวฝาย
งานกิจการนักศึกษาก็ไดนำผลการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังกลาวเขาท่ีประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือรายงานผลการดำเนินการและรับฟง
ความคิดเห็น การประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปการศึกษา 2563 โดย ซ่ึงคณะกรรมการ
ตางก็ใหขอเสนอแนะวา ทางคณะควรจัดโครงการ/
กิจกรรม ใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของ
คณะมีสวนรวมในการวางแผนใหมากข้ึน และควรมี
กิจกรรมท่ีสนองตอบตอนโยบายของทานองคมนตรี
และยุทธศาสตรของราชภัฏท่ีวาดวยเรื่องของ 
วิศวกรสังคม ซ่ึงทางงานกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการก็จะไดนำขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการดังกลาวไปปรับปรุงและวางแผนเพ่ือ
ปรับใชในปการศึกษา 2564 ตอไป (เอกสาร
หมายเลข 5.2.3-4-1) 

5 นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

 เม่ืองานกิจการนักศึกษาไดรับขอเสนอแนะ 
คำแนะนำจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ขางตนแลว ท้ังผลของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและผลของความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของทุกกิจกรรม ทางฝายงานกิจการ
นักศึกษาก็จะประชุมกับทางคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาท้ังชุดเกาและชุดใหมเพ่ือรวมกันจัดทำ
แผนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะ

5.2.3-5-1 แผนงานพัฒนา
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ       
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วิทยาการจัดการ ในปการศึกษา 2564 โดยเอาผล
การประเมิน ขอเสนอแนะ และคำแนะนำจากคณะ
กรรมดังกลาวขางตนมารวมกันเพ่ือท่ีจะปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในการวางแผนงานพัฒนากิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในปการศึกษา 
2564 ตอไป 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-5-1) 

ราชนครนิทรป
การศึกษา 2564 

5.2.3-5-2   รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 1/2564 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลุ 
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การบริหารงานดานวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2.4  ระบบกลไกดานการสรางงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 
  (อ.ดวงฤดี อ.กรรณิการ : อโนชา วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 มีนโยบาย ทิศทาง
งานวิจัย และแผนพัฒนา
งานวิจัยของคณะท่ี
ตอบสนองนโยบาย                 
ตามยุทธศาสตรชาติ 
และเอกลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทรเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินตามแนว
พระราชดำริ 

      ปการศึกษา 2563 งานวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการได เสนอแผนพัฒนา
งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ในการ
ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564เพ่ือ
พิจารณา นโยบาย ทิศทางงานวิจัย ให
สอดคลองกับ แผนพัฒนางานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระยะ 4 
ป (พ.ศ. 2562-2565)  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-1, 5.2.4-1-2)   
 นอกจากนี้คณะไดจัดประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานดานการวิจัยและ
ผลงานวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-
3)  เพ่ือรวมกันกำหนดนโยบาย ทิศทาง
งานวิจัยของคณะ ท่ีสอดคลองกับนโยบาย 
ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4-1-4) เพ่ือเตรียมจัดทำเปน
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ในการรับ
ขอเสนอโครงการวิจัยภายใตโครงการ
พัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาทองถ่ินกับความรวมมือของ
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา (FRMU) 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-5)     

5.2.4-1-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ 2564 

5.2.4-1-2 แผนพัฒนางานวิจัย
คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.4-1-3  คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการท่ี 33/2561 
เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานดานการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการ 

5.2.4-1-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินการดานการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 19 
มีนาคม 2564 

5.2.4-1-5 ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย       
ราชภฏัราชนครินทร 
เรื่อง การรับขอเสนอ
โครงการวิจัยภายใต
โครงการพัฒนาการ 
บูรณาการวิจัยตาม
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาทองถ่ินกับความ
รวมมือของชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(FRMU) 

2 คณะมีสวนรวมในการใช
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยท่ีถูกตอง 
ครบถวน  และเปน
ปจจุบันเพ่ือการบริหาร
งานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรมท่ีสามารถ
นำไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัย งาน
สรางสรรค และ
นวัตกรรม 

 คณะมีสวนรวมในการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดย
ดำเนินการผานเว็บไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพ่ือบริหารงานวิจัยใหเปนไป
ตามขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย  ขอบเขตและประเภท
ของทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  นักวิจัยของคณะสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-2-1) 
 นอกจากนี้คณะไดสงเสริมให
บุคลากรใชระบบฐานขอมูลงานวิจัย
ออนไลนซ่ึงเปนระบบท่ีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัดทำข้ึน เพ่ือจัดเก็บขอมูลรายชื่อ
นักวิจัย  ชื่อโครงการวิจัยและการเผยแพร
ผลงาน ท่ีสามารถสืบคนได เพ่ือการบริหาร
งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ี
สามารถนำไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมได 
และใชประโยชนในการบริหารงานวิจยัใน
เรื่องการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-2-2) 

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

5.2.4-2-2  ภาพระบบฐานขอมูล
งานวิจัยออนไลน 
http://e-
research.rru. ac.th 

 

3 คณะจัด หรือมีสวน
รวมกับมหาวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานวิจัย งาน
สรางสรรค และ

 คณะวิทยาการจัดการจัดหองปฏิบัติ
งานวิจัยที่ชั้น 2 อาคาร 1 สามารถใชประชุม
กลุมยอย หรือเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระดมความคิดเห็นได (เอกสารหมายเลข 
5.2.4-3-1) 

5.2.4-3-1  ภาพหองปฏิบัติ
งานวิจัย  

5.2.4-3-2 ฐานขอมูล ThaiLis  
5.2.4-3-3  หองสมุดคณะและ

หองสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

นวัตกรรมอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้  

3.1หองปฏิบัติการ
งานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรม หรือ
หนวยวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  หรือศูนยให
คำปรึกษาดานวิจัย  

3.2  หองสมุดหรือ
แหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนงานวิจัย งาน
สรางสรรค และ
นวัตกรรม 

3.3  สิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยใน
งานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรม เชน  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 

3.4  กิจกรรมวชิาการ
ท่ีสงเสริมงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เชน การ
จัดประชุมวชิาการ จัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ดานการวิจยัของ
มหาวิทยาลัยหรือ
เครือขาย  การจัดแสดง
งานสรางสรรค หรือการ
จัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือ

และมหาวิทยาลัย โดยสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดสนับสนุนใหบริการ
ฐานขอมูลเพ่ือการคนควางานวจิัย คือ 
ฐานขอมูล ThaiLis 
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-2) 
 มีหองสมุดใหนักวิจัยไดคนควาขอมูล
หนังสือ  และมีเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
คนหาขอมูลสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจน
เครื่องพิมพระบบเครือขาย พรอมท้ังบริการ
ใหยืมเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาและ
อุปกรณได เชน โปรเจคเตอร  กลองถายรูป 
เครื่องฉายภาพ เปนตน  
 (เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-3) 
 คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมให
บุคลากรใชระบบฐานขอมูลงานวิจัย
ออนไลนซ่ึงเปนระบบท่ีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กำกับดูแลมีการรักษาความ
ปลอดภัยงานวิจัยท้ังในสวนของระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนการใชงานมีการ
กำหนดใหนักวิจัยตองมี Username และ 
Password ของตนเองเปนการเฉพาะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-4) 
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการได
สงเสริมใหนักวิจัยเขารวมอบรมหลักสูตรตาง 
ๆ ท่ีจำเปนโดยจัดสรรงบประมาณให และ
คณะยังประชาสัมพันธผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-doc) (เอกสารหมายเลข 
5.2.4-3-5) และเว็บไซตของคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือเผยแพรขอมูลทุนวิจัยท้ังภายใน
และภายนอก การจัดประชุมงานวิชาการเพ่ือ
นำเสนองานวิจัย (เอกสารหมายเลข 5.2.4-
3-6)  เปนการสงเสริมและเพ่ิมชองทางให

5.2.4-3-4  ระบบฐานขอมูล
งานวิจัยออนไลน 
http://e-research.rru. 
ac.th 

5.2.4-3-5  เอกสารเผยแพร 
แหลงทุน การอบรม
และประชมุวิจัย ใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-
doc) 

5.2.4-3-6 เว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธการ
ประชุมวิชาการ 

5.2.4-3-7  หนังสือตอบรับการ
รวมเปนเจาภาพงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  

5.2.4-3-8 บทความวิจัยของ          
อ.วัชราภรณ       
สิงหสำราญ 

5.2.4-3-9  บันทึกขอความเสนอ
สถาบันวิจัยประกาศ
ทุน FRMU 2564 

5.2.4-3-10 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ 
เผยแพร              
อ.วัชราภรณ         
สิงหสำราญ,          
อ.ภานุวัฒน            
ธัมมิกนันท,            
อ.ดวงฤดี          
จำรัสธนสาร 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ศาสตราจารยรบัเชิญ 
(visiting professor) 

คณาจารยในคณะไดรับขอมูลทางดาน
งานวิจัย  
 คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริม
งานวิจัยโดยการไดรวมเปนเจาภาพงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
นานาชาติ  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันท่ี 13-
14 กุมภาพันธ 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.4-3-7)แตเนื่องจากเกิดสถานการณการ
แพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงทำใหไมสามารถนำ
คณาจารยไปเผยแพรผลงานวิชาการได แต
คณะไดทำการสงเสริมใหอาจารยนำผลงาน
ไปตีพิมพในวารสารทางวิชาการโดยใหเงิน
สนับสนนุในการไปตีพิมพ ในปงบประมาณ 
2564 นี้ มีอาจารยวัชราภรณ สิงหสำราญ
ไดนำบทความวิจัยเรื่อง ไปตีพิมพในวารสาร 
ซ่ึงอยูใน ฐานขอมูล TCI กลุม 2 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4-3-8)  
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการได
สงเสริมสนับสนนุการเผยแพรงานวิจยัดวย
งบประมาณแลว คณะวิทยาการจัดการได
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยคณะวิทยาการจัดการดานการวิจัย 
หัวขอเรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอทุนวิจัยจากภายนอกและ การเขียน
บทความทางวิชาการรับใชสังคม ในระหวาง
วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2563 มีคณาจารย
เขารวม 20 ทาน เพ่ือเปนการสงเสริมให
อาจารยมีความรูและความพรอมในการ
เขียนชุดโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนท้ังจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
สามารถทราบหลักการในการเขียนบทความ
ทางวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงผลท่ีไดรับจาก

5.2.4-3-11 ภาพกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง 
การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัย 

5.2.4-3-12 เอกสารการจัดการ
ความรู เรื่อง การ
เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัย 
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การอบรมครั้งนี้ ทำใหมีอาจารยในคณะ
สามารถเขียนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน
ภายใน มหาวิทยาลัยจำนวน 6 ทุน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-9) และมี
คณาจารยนำบทความวิจัยไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการ และการประชุม
วิชาการะดับชาติ จำนวน 3 บทความ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-10) 
 นอกจากนี้คณะยังไดจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรียนรูเพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
เรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัย เพ่ือใหคณาจารยใชเปนแนวทางใน
การเขียนขอทุนวิจัย (เอกสารหมายเลข 
5.2.4-3-11, 5.2.4-3-12) 

4 คณะสนับสนนุให
อาจารยเสนอขอ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือทำงาน
วิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 

 คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนให
อาจารยเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยผานทาง
โครงการ FRMU ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณ
ตามสัดสวนของอาจารยในคณะ ใน
ปงบประมาณ 2564 โดยคณะวิทยาการ
จัดการไดดำเนินโครงการพัฒนาการบูรณา
การงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาทองถ่ินกับความรวมมือของ
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4-4-1) ซ่ึงเปนงบประมาณ 
2564 ไดรับจัดสรรงบประมาณ เปนจำนวน
เงิน 274,770.27 บาท  
 คณะวิทยาการจัดการไดประกาศรับ
ขอเสนอโครงการวิจัยภายใตโครงการ
พัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาทองถ่ินกับความ
รวมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(FRMU) ใหคณาจารยในคณะทราบ โดย
ประกาศฉบับท่ี 1/2564 กำหนดรับ

5.2.4-4-1  กรอบงบประมาณ
การจัดสรรทุนวิจัย
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

5.2.4-4-2  ประกาศรับขอเสนอ
โครงการวิจัยภายใต
โครงการพัฒนาการ 
บูรณาการวิจัยตาม
บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาทองถ่ินกับ
ความรวมมือของ
ชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1/2564 

5.2.4-4-3 ประกาศรับขอเสนอ
โครงการวิจัยภายใต
โครงการพัฒนาการ 
บูรณาการวิจัยตาม
บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการ
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ขอเสนอโครงการวิจัย ระหวางวันท่ี 8 
มีนาคม – 19 เมษายน 2564 มีคณาจารย
สงขอเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 
โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4-4-2)  
 คณะวิทยาการจัดการจึงการขยาย
เวลารับขอเสนอโครงการ ในประกาศฉบับท่ี 
2/2564 กำหนดรับขอเสนอโครงการวิจัย 
ระหวางวันท่ี 1-17 พฤษภาคม 2564 มี
คณาจารยสงขอเสนอโครงการวิจัย จำนวน 
4 โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4-4-3)  
 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการทุนวิจัย ระดับ
คณะ เพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบความ
ถูกตองในเชิงเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัยของ
ขอเสนอโครงการวิจัย และพิจารณา
คัดเลือกสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
จำนวน 6 โครงการ โดย  
 ประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2564 พิจารณาสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะ จำนวน 2 โครงการ และ
ทบทวนโครงการวิจัยและไขตาม
ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา จำนวน 4 
โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4-4-4) 
 ประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 11 
มิถุนายน 2564 พิจารณาใหทบทวนและ
แกไขตามขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 
จำนวน 4 โครงการ (เอกสารหมายเลข 
5.2.4-4-5) 
 ประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน 2564 พิจารณาสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะ จำนวน 4 โครงการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4-4-6) 

พัฒนาทองถ่ินกับ
ความรวมมือของ
ชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2/2564 

5.2.4-4-4 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการทุน
วิจัย ระดับคณะ 
คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 27 
พฤษภาคม 2564 

5.2.4-4-5 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการทุน
วิจัย ระดับคณะ 
คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 
2/2564 วนัท่ี 11 
มิถุนายน 2564 

5.2.4-4-6 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการทุน
วิจัย ระดับคณะ 
คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 
3/2564 วันท่ี 24 
มิถุนายน 2564 

5.2.4-4-7 บันทึกขอความแจง
ผลการพิจารณา
สนับสนนุทุนวิจัย 
จำนวน 6 โครงการ 

5.2.4-4-8 บันทึกขอความเสนอ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาประกาศทุน
วิจัย FRMU 
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 งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการแจง
ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ใหนักวิจัยทราบ (เอกสารหมายเลข 5.2.4-
4-7) และไดจัดทำบันทึกขอความเสนอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศทุนวิจัย 
FRMU จำนวน 6 โครงการไดแก (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4-4-8) 
 1. การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว
เชิงนิเวศแบบมีสวนรวมของชุมชน ตำบล
เขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หัวหนาโครงการ อ.ภานุวัฒน ธัมมิกนันท 
(ทุนวิจัย 50,000.- บาท) 
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีความจรงิเสริม
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร : 
กรณีศึกษา ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหนาโครงการ        
อ.จัดการ หาญบาง (ทุนวิจัย 50,000.- บาท) 
 3. การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนบานดงยางไทย ตำบล
หนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หัวหนาโครงการ ดร.สินีนาถ 
เริ่มลาวรรณ (ทุนวิจัย 43,550.- บาท) 
 4. แนวทางการจัดการพ้ืนท่ี
สาธารณะของชุมชนบานดงยางไทย ตำบล
หนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หัวหนาโครงการ  
อ.วนิดา รุงแสง (ทุนวิจัย 43,550.- บาท) 
 5. กลยุทธเพ่ิมชองทางจัดจำหนาย
ปลากะพงของเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง  
ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หัวหนาโครงการ  
อ.คมสันต ธีระพืช (ทุนวิจัย 43,550.- บาท) 
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 6. การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองยาว อำเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหนา
โครงการ อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท  
(ทุนวิจัย 43,550.- บาท)  

5 คณะสนับสนนุให
อาจารยขอรับ
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนนุการเผยแพร
ผลงานวิจัย                 
งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยงาน
สรางสรรค และ
นวัตกรรมในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 คณะวิทยาการจัดการสนับสนนุการ
เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการเผยแพรผลงานวิจัยงาน
สรางสรรค และนวตักรรมในการประชมุ
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ   
 โดยคณะไดจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนใหคณาจารยทานละ 2,500 บาท  
ใหคณาจารยของคณะเพ่ือใชในการแพร
ผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 5.2.4-5-1) 
 คณะไดสงเสริมใหอาจารยนำบทความ
ผลงานวิจัยจากอาจารยของคณะไปนำเสนอ 
หรือ ไปตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซ่ึงในปการศึกษา 2563 มี
อาจารยวัชราภรณ  สิงหสำราญ นำ 1 
บทความ เรื่อง Marketing Place 
Promotion of High Safety Vegetable 
No.8  ไปตีพิมพในวารสาร  ซ่ึงอยูใน
ฐานขอมูล TCI กลุม 2 (เอกสารหมายเลข 
5.2.4-5-2) 

5.2.4-5-1  บันทึกขอความ        
ขออนุมัติเบิก
คาลงทะเบียน         
การตีพิมพผลงาน
วิชาการ 

5.2.4-5-2  บทความวิจัย  
 อ.วัชราภรณ            

สิงหสำราญ  เรื่อง 
Marketing Place 
Promotion of High 
Safety Vegetable 
No.8 

6 มีการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย มีการสรางขวัญ
กำลังใจ และยกยอง
อาจารย ผลงานวิจัย             
งานสรางสรรค และ

 คณะไดจัดสรรงบประมาณพัฒนา
รายบุคคลใหอาจารยนำไปใชในการอบรม
เพ่ือเพ่ิมความรูและการนำเสนอเผยแพร
งานวิจัย และคณะไดดำเนินการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยคณะวิทยาการ

5.2.4-6-1 สรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย
คณะวิทยาการ
จัดการดานการวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

83 
 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

นวัตกรรม ท่ีไดรับรางวัล
ท้ังในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

จัดการดานการวิจัย หัวขอเรื่อง การเขียน
ชุดโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจาก
ภายนอกและ การเขียนบทความทาง
วิชาการรับใชสังคม ในระหวางวันท่ี 27-28 
สิงหาคม 2563 มีคณาจารยเขารวม 20 
ทาน เพ่ือใหอาจารยมีความรูเก่ียวกับการ
เขียนชุดโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจาก
ภายนอกและ การเขียนบทความทาง
วิชาการรับใชสังคม (เอกสารหมายเลข 
5.2.4- นอกจากนี้คณะยังไดมีการประกาศ
แสดงความยินดีกับอาจารยท่ีมีผลงานวิจัยท่ี
ไดรับเผยแพร ทำใหอาจารยทานนั้นมี
คุณสมบัติ ครบตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และ
สามารถใชเปนศักยภาพใหกับคณะได โดย
การนำเผยแพรบนเว็บไซตคณะ ในป
การศึกษา 2563 คณะไดประกาศแสดง
ความยินดีและใหกำลังใจ อาจารยวัชรา
ภรณ สิงหสำราญ และ อาจารยภาณุวัฒน 
ธัมมิกนันท ท่ีไดนำผลงานวิชาการไป
เผยแพร ในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-6-2) 

5.2.4-6-2 ภาพเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ 
แสดงความยินดี       
อ.วัชราภรณ           
สิงหสำราญ และ           
อ.ภาณุวัฒน            
ธัมมิกนันท ท่ีไดนำ
ผลงานวิชาการไป
เผยแพร จากงานการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และ
ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 

7 คณะดำเนินการตาม
ระบบและกลไกเพ่ือชวย
ในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรมท่ีนำไปใช
ประโยชนและ
ดำเนินการตามระบบใน
กรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ
งานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดไว 

- - 
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ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 7 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6) 4 คะแนน ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย  งานสรางสรรค  และนวัตกรรม 

  (อ.ดวงฤดี อ.กรรณิการ : อโนชา วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 273,000.- 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 875,000.- 
3. จำนวนอาจารยประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 45 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจำนวนอาจารย

ประจำและนกัวิจัย 

1,148,000.- 
 

= 25,511.11 บาท/คน 
45 

2. แปลงจำนวนเงินตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

25,511.11 
 

x 5 
 

= 
 

5.10 คะแนน 
25,000 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 คะแนน 25,511.11 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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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.5-1 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนภายใตอัตลักษณและเรื่องราว
ของวิถีชุมชนตำบลคลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

5.2.5-2 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เรื่อง แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถดานการควบคุม
คุณภาพสินคาเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ตำบลคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

5.2.5-3 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาชองทางการจัดจำหนายสินคาเกษตรแปรรูปจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน ตำบลคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา สูธุรกิจคาปลีกท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

5.2.5-4 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เรื่อง การเลาเรื่องทางนิเทศศาสตร ศึกษาจากงานวิจัย 

 

5.2.5-5 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธดิจิทัลมีเดียเพ่ือการสื่อสารกับ
กลุมนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย กรณีศึกษา ตำบลคลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

5.2.5-6 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เรื่อง โครงการยอย 2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูเลี้ยงเพ่ือ
รับรองการแขงขันตลาดดิจิทัลชุมชน 

 

5.2.5-7 ขอมูลการรับทุนวิจัยโครงการยอย โครงการ การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิง
ประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานทรัพยากรชุมชนของเครือขายกลุมศรีอยุธยา 

 

5.2.5-8 รายชื่อนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

 

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  งานสรางสรรค  และนวัตกรรม 

ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จำนวนเงิน ภายนอก ภายใน 

วิชุดา จันทรเวโรจน (50%) 
กิตติวงค สาสวด (20%) 
ศิริรักษ บุญพรอมรักษา (10%) 
ณฐ สบายสุข (10%) 
สมพร ศิริวรา (10%) 

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนภายใตอัต
ลักษณและเรื่องราวของวิถีชุมชนตำบล
คลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
(FRMU 1 : งบประมาณ 80,000.- บาท) 
 

56,000.-   

ชุติมา นุตยะสกุล (60%) 
นิชชิชญา เกิดชวย (15%) 
วัฒนา พิลาจันทร (15%) 
ฉัตรชัย อ่ิมอารมณ (10%) 

แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ
ดานการควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร
แปรรูปวิสาหกิจชุมชน ตำบลคลอง
เข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(FRMU 1 : งบประมาณ 80,000.- บาท) 

72,000.-   
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ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จำนวนเงิน ภายนอก ภายใน 
อรนุช กฤตยขจรสกุล (50%) 
ภาวิณีย มาตแมน (45%) 
ทัศนวรรณ ทัศนะพงษ (5%) 

การพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย
สินคาเกษตรแปรรูปจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตำบลคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สูธุรกิจคาปลีกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
(FRMU 1 : งบประมาณ 80,000.- บาท) 

 

76,000.-   

ธนัช  ถิ่นวัฒนากูล  
สุขิฏฐา  วิริยะไกรกุล 
ณฐ  สบายสุข 

การเลาเรื่องทางนิเทศศาสตร ศึกษา
จากงานวิจัย 
(มรร. : งบประมาณ 25,000.-) 

 

25,000.-   

จัดการ หาญบาง (60%) 
ดาเรศ วีระพันธ (20%) 
อโนชา กรันยชาคร (20%) 

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธดิจิทัล
มีเดียเพ่ือการสื่อสารกับกลุม
นักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย กรณีศึกษา 
ตำบลคลองเข่ือน อำเภอคลองเข่ือน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(FRMU 2 : งบประมาณ 55,000.- บาท) 

 

44,000.-   

กรรณิการ มาระโภชน โครงการยอย 2 การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผูเลี้ยงเพ่ือรับรองการแขงขัน
ตลาดดิจิทัลชุมชน 
(ววน. : งบประมาณ 768,000.-) 

 

768,000.-   

กรรณิการ มาระโภชน (5%) โครงการยอย โครงการ การพัฒนา
รูปแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิง
ประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานทรัพยากร
ชุมชนของเครือขายกลุมศรีอยุธยา 
(วช. : งบประมาณ 2,140,000.-) 

 

107,000.-   
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การบริหารงานดานบริการวิชาการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2.6  ระบบกลไกดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน  
  อ.ดวงฤดี อ.ดาเรศ : วาริน กาญจนา อโนชา 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 มีการกำหนด
นโยบายท่ีครอบคลุม
เปาหมาย และ
ทิศทางในการบริการ
วิชาการ โดยการมี
สวนรวมภายในคณะ 

 จากการดำเนินงานดานบริการ
วิชาการ ประจำปการศึกษา 2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการนั้น ไดมีการกำหนด
นโยบายและแผนงานบริการวิชาการของ
คณะท่ีสามารถครอบคลุมเปาหมาย และ
ทิศทางในการบริการวิชาการโดยการมีสวน
รวมจากบุคลากรภายในของคณะ ซ่ึงคณะ
ไดมีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม และทองถ่ินของ
คณะวิทยาการจัดการ  
 คณะกรรมการฯ ไดรวมกันกำหนด
ระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแก
ชุมชน และระบบและกลไกการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตลอดจนรวมกันทบทวนความสำเร็จ
ความลมเหลวของแผนบริการวิชาการแก
ชุมชนในปท่ีผานมา และรวมกันกำหนด
นโยบายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายและ
กำหนดวัตถุประสงค ในการดานการบริการ
วิชาการของคณะ  
 สืบเนื่องจากการประชุมของ
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ท่ีมีตัวแทนอาจารยจากทุก
สาขาวิชาในคณะเขารวม รองคณบดี
วิชาการและวิจัย จึงไดนำเสนอรางแผน
บริการวิชาการ ในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
เนื่องจากเกณฑการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะมีการ

5.2.6-1-1 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการท่ี 34/2563 
เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานดานการ
บริการวิชาการ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.6-1-2  ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก
ชุมชน 

5.2.6-1-3  แผนบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
งบประมาณ 2564 

5.2.6-1-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 
25 กุมภาพันธ 
2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

เปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดโครงการท่ี
สามารถปรับได และตองของบประมาณให
เพียงพอกับการดำเนินงาน โดยใหทุก
สาขาวิชามีสวนรวมในการดำเนินการ 

2 จัดทำแผนบริการ
วิชาการตามท่ี
กำหนดในขอ 1 โดย
การมีสวนรวมจาก
ชุมชนเปาหมาย 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินการ
รวมกันจัดทำแผนบริการวิชาการ โดยทำ
การสำรวจความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ี
ชุมชนเปาหมายของระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมขอมูลและ
เรียงลำดับความจำเปนโดยมุงเนนโครงการ
ท่ีมุงประโยชนและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ตลอดจนสอดคลองกับแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะ 
 คณะไดจัดประชุมกับผูบริหารใน
พ้ืนท่ีชุมชนกลุมเปาหมาย ณ ท่ีทำการ
อำเภอคลองเข่ือน องคการบริหารสวน
ตำบลคลองเข่ือน องคการบริหารสวนตำบล
บางโรง องคการบริหารสวนตำบลกอนแกว 
และ องคการบริหารสวนตำบลบางเลา 
ชวงเวลาระหวางเดือน พฤศจิกายนและ
ธันวาคม 2563  โดยมีนายอำเภอคลอง
เข่ือน ผูนำชุมชน ขาราชการ และผูมีสวนได
สวนเสียในพ้ืนท่ีรวมประชุม ซ่ึงท่ีประชุมได
เห็นชอบขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทำ
แผนการบริการวิชาการของคณะวิทยาการ
จัดการ โดยแบงรูปแบบการใหบริการ ดังนี้ 
 1. การบริการวิชาการจากการขอ
งบประมาณสนับสนุน เชน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ การจัดทำฐานขอมูลระดับ
หมูบานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครนิทร 

5.2.6-2-1 ภาพการประชุมกับ
พ้ืนท่ีชุมชน            
ณ ท่ีวาการอำเภอ
คลองเข่ือน องคการ
บริหารสวนตำบล
คลองเข่ือน องคการ
บริหารสวนตำบล
บางโรง องคการ
บริหารสวนตำบล
กอนแกว และ 
องคการบริหารสวน
ตำบลบางเลา  

5.2.6-2-2 แผนบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
งบประมาณ 2564 

5.2.6-2-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะครั้งท่ี 
1/2564  วันท่ี 22 
กุมภาพันธ 2564  

5.2.6-2-4  เอกสารความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ประจำคณะ ตอแผน
บริการวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ 
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 2. การบริการวิชาการโดยไมใช
งบประมาณสนับสนุน  
 3. การบริการวิชาการจาก
กระบวนการหรือผลงานวิจัย 
       ท้ังนี้ ไดมีการนำเสนอแผนการ
บริการวิชาการตอคณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ มีการปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะ และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจดัการ 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564  วนัท่ี 22 
กุมภาพันธ 2564 ระเบียบวาระพิจารณาท่ี 
4.5 มีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาการจัดการ  

3 ชุมชนเปาหมาย
ไดรับการพัฒนาใหมี
ความเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึน และ
สามารถนำองค
ความรูไปตอยอด
หรือประยุกตใชใน
ชุมชนหรือหนวยงาน
ได เพ่ือสรางความ
ม่ันคงและยั่งยืน 

 ในการลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการของ
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 
2563 นั้น ชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนา
ใหมีความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนและ
สามารถนำองคความรูไปตอยอดหรือ
ประยุกตใชในชุมชนหรือหนวยงานเพ่ือสราง
ความม่ันคงและยั่งยืน  
 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการบริการ
วิชาการอยางตอเนื่อง คือ  ชุมชนตำบลกอน
แกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซ่ึงไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลา 3 ป ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาสินคาผาบาติก
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและสงเสริมอัตลักษณ
ประจำทองถ่ินในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวน
ตำบลกอนแกว เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 
ทำใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจากการเพ่ิม
มูลคาของผลิตภัณฑชุมชน โดยไดออกแบบ
ลวดลายผาใหมีอัตลักษณเฉพาะกลุม เพ่ือให

5.2.6-3-1  โครงการพัฒนา
สินคาผาบาติกเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมและ
สงเสริมอัตลักษณ
ประจำทองถ่ินใน
พ้ืนท่ี องคการ
บริหารสวนตำบล
กอนแกว  

5.2.6-3-2  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน
หมูบานลาดน้ำเค็ม 
หมูท่ี 3 ตำบลกอน
แกว อำเภอคลอง
เข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5.2.6-3-3  โครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเชิงสรางสรรค 
เพ่ือตอยอดทุน
เศรษฐกิจของชุมชน
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ผูบริโภคสามารถจดจำสินคาไดงาย งายตอ
การเลือกซ้ือ 
 2.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนหมูบานลาดน้ำเค็ม หมูท่ี 3 ตำบล
กอนแกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระหวางเดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคม 2563 ทำใหชุมชนมีรายไดเพ่ิม
มากข้ึนจากการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ
ชุมชน โดยปกติไขเปดธรรมดามีราคาฟอง
ละประมาณ 4 บาท เม่ือมีการพัฒนาจากไข
เปดธรรมดาเปนไขเค็มสามารถเพ่ิมมูลคา
จำหนายไขไดฟองละ 7 บาท 
 และในปการศึกษา 2563 คณะ
วิทยาการจัดการ ไดพัฒนาชุมชนตำบลกอน
แกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอยอดองคความรูท่ีมีอยูของชุมชน โดยการ
จัดกิจกรรมโครงการ ดังนี้  
 1. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค เพ่ือตอยอด
ทุนเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน ตำบล
กอนแกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กิจกรรมการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑการ
ประดษิฐดอกไมจันท เม่ือวันท่ี 30 - 31 
มีนาคม 2564 ทำใหชุมชนมีผลิตภัณฑท่ี
มีอัตลักษณเปนของตนเอง ชุมชนมีความ
โดนเดนและเปนท่ียอมรับ สามารถสราง
รายไดเพ่ิมมากข้ึน โดยไดเพ่ิมชองทางการ
จัดจำหนายทางออนไลน และ
ประชาสัมพันธไปยังวัดในละแวกใกลเคียง 
และมีการรับคำสั่งซ้ืออยางเปนระบบ 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และเครือขายนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ “โครงงานเพ่ือ

อยางยั่งยืน ต.กอน
แกว อ.คลองเข่ือน 
จ.ฉะเชิงเทรา 
กิจกรรมการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
การประดิษฐ
ดอกไมจันทน 

5.2.6-3-4  โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
และเครือขาย
นักวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย  
พันธกิจสัมพันธ 
“โครงงานเพ่ือ
ชุมชน 
Community 
Project สราง
เยาวชนไทย สู
นักวิจัยและวิศวกร
สังคม 
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ชุมขน Community Project สรางเยาวชน
ไทย สูนักวิจัยและวิศวกรสังคม ซ่ึงแตเดิมใน
พ้ืนท่ีพบวามีการรวมตัวเพ่ือผลิตพริกแกง
ท่ัวไปเพ่ือจำหนาย วิศวกรสังคมไดลงพ้ืนท่ี
และรวมพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยนำเอา
วัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินมาแปรรูปเปนน้ำพริก
ขาวกรอบปลานิล รวมถึงมีการพัฒนาเรื่อง 
การออกแบบโลโกท่ีมาจากการถอดรหัสอัต
ลักษณของชุมชน สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑของชุมชน มีชองทางการตลาด
มากข้ึน เชน การจัดจำหนายออนไลนผาน
เพจ “กอนแกวมารเก็ตเพลส จำหนายของดี
ทุกอยางท่ีอยูในชุมชน” รวมท้ังไดวีดีทัศน
เพ่ือการโฆษณาจำนวน 1 ผลงาน 
 จากการดำเนินงานดังกลาวทำใหเกิด
การรวมตัวของคนในชุมชนตำบลกอนแกว 
เพ่ือสรางอัตลักษณชุมชน มีการสรางตรา
สินคาท่ีเปนอักลักษณเฉพาะของชุมชน  
สามารถผลิตสินคาชุมชนท่ีมีผสมผสาน
ความคิดสรางสรรคแบบรุนใหมกับภูมิ
ปญญาของชุมชน เปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีมี
ความโดดเดนและเปนท่ียอมรับ เปนการเพ่ิม
รายไดใหชุมชนได โดยเฉพาะในชวง
สถานการณ การแพรระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

4 มีการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือใหผูเรียนมี
ประสบการณในการ
เรียนรูท่ีตอบสนอง

 ในการดำเนินงานการบริการวิชาการ
แกชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ ในป
การศึกษา 2563 คณะกรรมการการบริการ
วิชาการของคณะ ไดรวมกันจัดทำระบบและ
กลไกการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดำเนินงานและกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน เพ่ือใหการดำเนินโครงการมี

5.2.6-4-1  รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
จัดทำฐานขอมูล
ระดับหมูบานเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน
ตามยุทธศาสตร 
ราชภัฏ คณะ
วิทยาการจัดการ 
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ความตองการของ
ทองถ่ิน และเรียนรู
เพ่ือรับใชสังคม 
รวมท้ังการสงเสริม
การเผยแพรการ
บริการวิชาการใน
รูปแบบตาง ๆ 

การบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหผูเรียนมี
ประสบการณในการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน และเรียนรูเพ่ือรับ
ใชสังคม รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรการ
บริการวิชาในรูปแบบตางๆ  
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน จากโครงการจัดทำ
ฐานขอมูลระดับหมูบานเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรราชภัฏ คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร 
 ไดมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา MMT การจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม, MMT308 การจัดการ  
แฟรนไชสและคูคาทางธุรกิจ MMK411 การ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด, 
MMG206 ภาวะผูนำ, MMG307 การ
จัดการธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอม, MTM334 
การจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร, MTM222 
การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว, 
MTM325 การทองเท่ียวอยางยั่งยืน, 
MBC105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, 
MBC105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, 
MBC203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ, 
MCA211 การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ,  
MCA212 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน, 
MCA301 การวิจัยนิเทศศาสตร,  MCA321 
การผลิตภาพยนตรและโทรทัศนเบื้องตน, 
MAC111 การบัญชี, MHR204 การจัดการ
คาตอบแทน, MHR208 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร 

5.2.6-4-2   มคอ.3 รายละเอียด
ของรายวิชา 
MCA212 การ
สื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน 

5.2.6-4-3   มคอ.5 รายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา MCA212 
การสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน 

5.2.6-4-4  บทความวิจัย เรื่อง 
ปจจัยท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือ
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
(Clean Food) ของ
ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

5.2.6-4-5  หนังสือเชิญเปน
วิทยากร เลขท่ี ฉช 
73201/409 ออก
โดย องคการบริหาร
สวนตำบลลาด
กระทิง 

5.2.6-4-6  รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
ประกวดออกแบบ
เครื่องแตงกาย “สืบ
สาน อนุรักษศิลป 
ผาถ่ินรวมสมัย 8 
ริ้ว” ภายใตโครงการ
พัฒนาภูมิปญญา
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 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับงานวิจัย โดยการนำขอมูลจาก
ผลงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ (Clean Food) 
ของประชากร ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี นำองคความรูท่ีไดจาก
งานวิจัยนี้ นำไปบริการวิชาการแกชุมชนใน
โครงการสงเสริมอาชีพพรอมพัฒนา
ศักยภาพและแกไขปญหาในตำบล ณ 
องคการบริหารสวนตำบลลาดกระทิง อ.
สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางวันท่ี 19 
-21 มีนาคม 2564 
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก
โครงการประกวดออกแบบเครื่องแตงกาย 
“สืบสาน อนุรักษ ผาถ่ินรวมสมัย 8 ริ้ว” 
ภายใตโครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินผา
ไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค โดยการจัดกิจกรรมใหเกิดการ
อนุรักษ มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน แสดงใหเห็นถึงคุณคาและมูลคาของ
ผาพ้ืนถ่ิน ตลอดจนแนวคิดการออกแบบให
มีความหรูหรา งดงามในแนวรวมสมัย สราง
กระแสไทยนิยมไปสูคนรุนใหม ในการเลือก
สวมใสผาพ้ืนถ่ินในชีวิตประจำวัน ท้ังยัง
กระตุนและปลูกจิตสำนึกแกเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และ
ประชาชนท่ัวไป ใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ตระหนักถึงคุณคาความงามแหง
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
 ในการนี้งานบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ ไดรับการเผยแพร
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
ประกอบดวย หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

ทองถ่ินผาไทยใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำไปสูเศรษฐกิจ 
สรางสรรค 

5.2.6-4-7  ภาพหนาเว็บไซต 
แสดงภาพขาวการ
ดำเนินโครงการ 
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(www.rru.ac.th) Application line ของ
มหาวิทยาลัยเว็บไซตของคณะวิทยาการ
จัดการ (www.fms.rru.ac.th) facebook
คณะวิทยาการจัดการ  

 มีเครือขายความ
รวมมือและมีกิจกรรม
การดำเนินการรวมกัน
อยางนอย 1 ครั้งตอป
ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา 
หรือองคกรภาครัฐ 
หรือองคกร
ภาคเอกชน 

 สำหรับการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการรวมกับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทรไดจัดใหพิธีลงนาม
ความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร คณะวิทยาการจัดการ
กับองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระ       
ราโชบาย โดยในสวนงานท่ีคณะวิทยาการ
จัดการรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 1. เทศบาลตำบลบางปะกง 
 2. อบต.คลองเข่ือน 
 3. อบต.หนองแหน 
 4. อบต.หนองยาว 
 5. อบต.กอนแกว 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวน
ตำบลคลองเข่ือน อ. คลองเข่ือน ไดมีการทำ
ขอตกลงความรวมมือกัน (MOU) ทางดาน
วิชาการ การบริการวิชาการและการพัฒนา
พ้ืนท่ีรวมกัน โดยมีการจัดโครงการรวมกัน
ในปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
     1. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค เพ่ือตอยอด
ทุนเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน ตำบล
กอนแกว อำเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กิจกรรมการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑการ
ประดิษฐดอกไมจันทน  
      2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และเครือขายนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา

5.2.6-5-1  เอกสาร MOU 5 
พ้ืนท่ีชุมชน 

5.2.6-5-2  เอกสาร MOU 
อบต.คลองเข่ือน 

5.2.6-5-3  โครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเชิงสรางสรรค 
เพ่ือตอยอดทุน
เศรษฐกิจของชุมชน
อยางยั่งยืน ต.กอน
แกว อ.คลองเข่ือน 
จ.ฉะเชิงเทรา 
กิจกรรมการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
การประดิษฐ
ดอกไมจันทน 

5.2.6-5-4  โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
และเครือขาย
นักวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย  
พันธกิจสัมพันธ 
“โครงงานเพ่ือ
ชุมชน 
Community 
Project สราง
เยาวชนไทย สู

http://www.fms.rru.ac.th/
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มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ “โครงงานเพ่ือ
ชุมขน Community Project สรางเยาวชน
ไทย สูนักวิจัยและวิศวกรสังคม 
      3. โครงการจัดทำฐานขอมูลระดับ
หมูบานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
      โครงการดังกลาวเปนการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพความเปนอยูของคนใน
ชุมชนและสงเสริมผลิตภัณฑสินคาในชุมชน
เพ่ือเสริมรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนใหสามารถมีรายไดและสามารถ
เลี้ยงตัวเองไดอยางยั่งยืน 

นักวิจัยและวิศวกร
สังคม 

5.2.6-5-5  รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
จัดทำฐานขอมูล
ระดับหมูบานเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน
ตามยุทธศาสตร 
ราชภัฏ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร 

6 มีการประเมิน การ
กำกับ และติดตาม
ผลการดำเนินการ
ตามแผนในขอ 2 

 คณะวิทยาการจัดการ โดยรอง
คณบดีวิชาการและวิจัย มีการดำเนินการ 
ดังนี ้
 1. ดำเนินการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนบริการวิชาการ 
โดยใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
จัดโครงการตามแบบฟอรมรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ  
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปงบประมาณ 2564
ดำเนินการประเมินความสำเร็จของแผน
บริการวิชาการ โดยการประเมินตาม
วัตถุประสงคของแผน และระบุประโยชน
ของการบริการวิชาการ 
 จากผลการดำเนินการบริการ
วิชาการ คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ไดมีขอเสนอแนะ ใหมีการ
จัดทีมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ  
เชิงรุก 

5.2.6-6-1 แบบฟอรมรายงาน
ผลการดำเนิน
โครงการ 

5.2.6-6-2 รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผน
บริการวิชาการ 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
งบประมาณ 2564 

5.2.6-6-3 ตารางสรุปการ
ประเมินความสำเร็จ
ของแผนบริการ
วิชาการ ประจำป
งบประมาณ 2564 

5.2.6-6-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 17/2564 
วันท่ี 13 กรกฎาคม
2564  
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 และไดมอบหมายใหดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการใหบริการวิชาการตอไป 

 

7 มีการนำผลการ
ประเมินในขอ 6 ไป
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของชุมชน 
ใหม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน 

  คณะวิทยาการจัดการไดนำผลการ
ประเมินความสำเร็จของแผนบริการวิชาการ
ประจำปงบประมาณ 2564 ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ โดยกำหนดทิศทางในงาน
บริการวิชาการในปงบประมาณ 2565 ดังนี้    
      1. จัดตั้งทีมบริการวิชาการตาม
ศาสตร ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ท้ัง
บริการแบบใหเปลา และบริการแบบเก็บ
คาลงทะเบียน 
      2. บริการวิชาการในพ้ืนท่ีเดิม
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ท้ังจากเงิน
งบประมาณ และงานวิจัย   
      ทิศทางดังกลาวจะนำเขาสูความ
เห็นชอบในคณะกรรมการบริการวิชาการแก
สังคมและทองถ่ินตอไป 

5.2.6-7-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 17/2564 
วันท่ี 13 กรกฎาคม
2564  

5.2.6-7-2  ภาพประชาสัมพันธ
มีบริการวิชาการ
ตามศาสตร 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 7 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน บรรลุ 
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การบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2.7  ระบบกลไกการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 
และความเปนไทย  (อ.ณฐ อ.รัชฎาพร : สิริญพิชญา วาริน) 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 คณะมีสวนรวมใน
การกำหนดนโยบาย
ท่ีครอบคลุม
เปาหมาย และ
ทิศทางในการทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัย 

 ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร โดยศูนยศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร เปนผูกำหนดนโยบายและ
ทิศทางในการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการเชิญรองคณบดี
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ
บุคลากรของคณะท่ีปฏิบัติงานกิจการ
นักศึกษา และรองคณบดีกิจการนักศึกษา
จาก 4 คณะ และหัวหนาหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของมามีสวนรวมในการกำหนด
นโยบายท่ีครอบคลุมเปาหมายและทิศทาง
ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือใหการดำเนินงานในแตละคณะเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-1-1) 

5.2.7-1-1 ภาพการเขารวม
ประชุมกับศูนย
ศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

 

2 คณะมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามท่ี
กำหนดในขอ 1 

 คณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยรองคณบดีกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและบุคลากรของคณะ
ท่ีดูแลงานกิจการนักศึกษา ไดรวมกันกับท้ัง
รองคณบดีกิจการนักศึกษาอีก 4 คณะและ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และมี
ศูนยศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปน
เจาภาพในการจัดทำแผนการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และ
ทางรองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะ

5.2.7-2-1 แผนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 
ประจำปการศึกษา 
2563 
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วิทยาการจัดการและบุคลากรของคณะท่ี
ดูแลงานกิจการนักศึกษาก็ไดมีสวนรวมใน
การจัดทำแผน เสนอความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 ตาม
นโยบายของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครนิทร (เอกสารหมายเลข 5.2.7-2-1) 

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

 จากการรวมกำหนดนโยบายและ
จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ท่ีคณะฯ รวมกับศูนยศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถ่ิน คณะวิทยาการ
จัดการไดนำนโยบายมาดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 
โดยมีการประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงในท่ีประชุมไดมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงจากแผนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดำเนินงาน
ดังกลาว (เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-1) 
  โดยมีกิจกรรมท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คือ โครงการประกวดออกแบบเครื่องแตง
กาย “สืบสาน อนุรักษศิลป ผาถ่ินรวมสมัย 
8 ริ้ว” ภายใตโครงการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินผาไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปสู
เศรษฐกิจ สรางสรรคเพ่ือเปนโยชนในดาน
วิชาการ วิจัย และบริการวิชาการกับการบูร
ณาการการเรียนการสอนเพ่ือรวมกันในการ
พัฒนาทองถ่ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5.2.7-3-1  แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปการศึกษา 
2563 

5.2.7-3-2  รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
ประกวดออกแบบ
เครื่องแตงกาย “สืบ
สาน อนุรักษศิลป ผา
ถ่ินรวมสมัย 8 ริ้ว” 
ภายใตโครงการ
พัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินผาไทยใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำไปสูเศรษฐกิจ 
สรางสรรค 

5.2.7-3-3  มคอ.3 รายวิชา 
MCA342 การ
ออกแบบเครื่องแตง
กายและการ
แตงหนา 

5.2.7-3-4  มคอ.5 รายวิชา 
MCA342 การ
ออกแบบเครื่องแตง
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(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-2) ซ่ึงภายใน
โครงการฯ มีกิจกรรมการประกวดออกแบบ
เครื่องแตงกาย “สืบสาน อนุรักษศิลป ผา
ถ่ินรวมสมัย 8 ริ้ว” โดยนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตรท่ีเรียนในรายวิชาการออกแบบ
เครื่องแตงกายและการแตงหนา มีการ 
บูรณาการเรียนการสอนตามศาสตรของตน 
รวมถึงยังมีการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษานำความรูและความสามารถท่ีได
เรียนไปปรับและประยุกตใชกับการสงผล
งานเขารวมประกวดแขงขันอีกดวย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-3, 5.2.7-3-4) 

กายและการ
แตงหนา 

 

4 คณะมีสวนรวมใน
การประเมิน  การ
กำกับ ติดตาม และ
ประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบงชี้
ความสำเร็จตามแผน
ดานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 สำหรับการมีสวนรวมในการประเมิน  
การกำกับ ติดตาม และประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบงชี้ความสำเร็จตามแผนดานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น ทางคณะวิทยาการจัดการ
กับศูนยศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดทำงาน
รวมกัน มีการใหความรวมมือในการสง
ตัวแทน คณาจารย นักศึกษาและบุคลากร
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแขงขัน
ประกวดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ศิลปวัฒนธรรม โดยศูนยศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ไดจัดประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน มีการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ความสำเร็จ
ตามแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-4-1) 
และในสวนของแผนการดำเนินงานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
วิทยาการจัดการ ในปการศึกษา 2563 นั้น 
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการประเมิน 

5.2.7-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย
ศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

5.2.7-4-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมครั้งท่ี 
1/2564 
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กำกับและติดตามการดำเนินงานรวมถึงมี
การประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้
ความสำเร็จตามแผน เพ่ือใหเปนไปตาม
แผนงานดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยทุกโครงการ/กิจกรรม มีระบบ 
กระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงาน
ดังนี ้
 1. กอนดำเนินกิจกรรม ฝายงาน
กิจการนักศึกษา จะไดมีการประชุมพูดคุย
กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการเพ่ือรวมกันวางแผนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
 2. ในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานดานกิจการ
นักศึกษาและสโมสรคณะวิทยาการจัดการ 
จะเปนผูดำเนินงาน กำกับและติดตาม
ความกาวหนาในการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ในดานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 
 3. หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลวจะไดมีการสรุปโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือนำเสนอเขาท่ีประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็จะไดมีการ
ประชุมเพ่ือสรุปผลของกิจกรรมและให
ขอเสนอแนะเพ่ือใชในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานในครั้งตอ ๆ ไป  
 จากการดำเนินงานในปการศึกษา 
2563 คณะวิทยาการจัดการก็ไดดำเนินการ
งานตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค
ตามท่ีกำหนดไวตามแผนฯ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-4-2) 
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5 คณะมีสวนรวมใน
การนำผลการ
ประเมินในขอ 4 ไป
ปรับปรุงมีการ
เผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหกับ
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจ
และขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีทางศูนยศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ไดรวมกับทางคณะ
วิทยาการจัดการ ในการดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ก็ไดนำขอเสนอแนะใน
เรื่องของการเปดพ้ืนท่ีใหนักศึกษาไดแสดง
ความสามารถในการประกวดแขงขันดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหมากกวานี้ เปนขอมูล
สะทอนเสียงจากนักศึกษาและคณาจารย
รวมถึงบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
ผานรองกิจการนักศึกษา เพ่ือนำไปสะทอน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในท่ีประชุม
รวมกันกับอีกท้ัง 4 คณะและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ในคณะกรรมการดานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร เพ่ือนำไปปรับปรุงแผนงาน
และการดำเนินงานการจัดโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ในปการศึกษาถัดไป 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-1) 
 รวมถึงไดนำขอมูลเหลานั้นมาปรับ
เพ่ือจัดทำเปนแผนพัฒนางานดานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2564 ตอไป 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-2) 
 ในสวนของการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหกับหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกนั้น เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม
งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ไดนำขอมูล กิจกรรม รูปภาพ ผลท่ีไดรับ
และองคความรู มาจัดทำเปนขาว
ประชาสัมพันธ เพ่ือนำไปเผยแพรผาน
เว็บไซตของคณะฯ facebook ของคณะ 

5.2.7-5-1  แผนดานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2563 

5.2.7-5-2  แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปการศึกษา 
2564 

5.2.7-5-3  ภาพเว็บไซตคณะ
แสดงขอมูลกิจกรรม
ดานทำนุบำรุงศิลป
และวัฒนธรรม 
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เพ่ือใหบุคคลภายนอก ประชาชนท่ัวไปและ
ศิษยเกาไดรับทราบขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-3) 

6 คณะมีสวนรวมใน
การสรางเครือขาย
ความรวมมือและมี
กิจกรรมการ
ดำเนินการรวมกัน
อยางนอย 1 ครั้งตอ
ประหวางองคกร
ภายนอกภาครัฐหรือ
เอกชนท้ังในหรือ
ตางประเทศ 

 คณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมใน
การสรางเครือขายความรวมมือกับองคกร
ภายนอก โดยคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดจัด
กิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชวผลงาน
ออกแบบเครื่องแตงกาย เขารวมในโครงการ
เสนหวิถีไทยเมืองแปดริ้ว เนื่องในวันอนุรักษ
มรดกไทย 2 เมษายน ณ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฎราชนครินทร (บางคลา) ท่ีจัดโดย
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมกับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-6-1) 

5.2.7-6-1  ภาพถายการเขารวม
กิจกรรมการแสดง
แฟชั่นโชวผลงาน
ออกแบบเครื่องแตง
กาย เขารวมใน
โครงการเสนหวิถี
ไทยเมืองแปดริ้ว 
เนื่องในวันอนุรักษ
มรดกไทย 2 
เมษายน 2564 ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครนิทร            
(บางคลา) 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 6 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน บรรลุ 
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การบริหารงานบุคลากร 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
  อ.ดาเรศ อ.ดวงฤดี : กาญจนา ศิริพร 
 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 คณะมีสวนรวมในการ
จัดทำแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ท่ีมีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ  เชน 
การวิเคราะห SWOT 
วิเคราะหอัตรากำลัง 
วิเคราะหงบประมาณ 
รวมถึง บริบท อ่ืนๆ ดาน
บุคลากรของคณะ 
 
 

    ในปการศึกษา 2563  "คณะมี
การจัดทบทวนแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งท่ี 
28/2563 วันท่ี 26 พ.ย.2563 โดย
มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหอาจารยใน
คณะทุกทานตองจัดทำ ID Plan ของ
ตนเอง ท่ีประชุมจึงมีมติจัดทำแผน
อัตรากำลังทดแทน กรณีเกษียณอายุ
ราชการ และ สิ้นสุดสัญญาจางระยะท่ี 
2 แผนการศึกษาตอ แผนการทำผลงาน
ทางวิชาการ  ท่ีไดกำหนดไวในแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป 
(พ.ศ. 2561-2564)  (เอกสารหมายเลข 
5.2.8-1-1) คณะจึงไดกำหนดใหทุก
หลักสูตรมีการสำรวจจำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตรอยาง เพ่ือใหอาจารยทำ
แผนพัฒนาตนเองท้ังดานการศึกษาตอ 
การอบรม  และการทำผลงานทาง
วิชาการ  โดยใหคณาจารยทุกทานได
จัดทำแผนพัฒนาวิชาการอาจารย
รายบุคคลป โดยเฉพาะการเตรียมการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ
รองรับการตออายุสัญญาจางอาจารย
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะสิ้นสุด
สัญญาจางระยะท่ี 2 ซ่ึงมีอาจารย
จำนวน 12 ทานของหลักสูตรท้ังหมด 7 
หลักสูตร "  พรอมกันนี้คณะได
มอบหมายใหทุกสาขาวิชาจัดทำ SWOT 

5.2.8-1-1  แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

5.2.8-1-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 15/2564 วันท่ี 
9 มิถุนายน 2564  
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ของสาขาวิชาเพ่ือใหคณะ
กรรมการบริหารไดมาวิเคราะหเปน 
SWOT ของคณะ ในการประชุมเม่ือ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 15/2564 วันท่ี 9 
มิถุนายน 2564  และจากการไดมีการ
วิเคราะห SWOT ของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรวมกัน 
พบวาคณะมีจุดแข็ง คือ 1) มีงานวิจัย
ตรงตามศาสตร สอดคลองกับความ
ตองการของพ้ืนท่ี 2) โครงการบริการ
วิชาการในศาสตรของคณะตรงกับความ
ตองการของพ้ืนท่ี 3) มีหลักสูตรการ
บริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ เชน  
หลักสูตรอบรมความรูดานการบัญชี  
(CPD)  สำหรับจุดออนคือ 1) อาจารย
ดำรงตำแหนงทางวิชาการและผลงาน
วิชาการไมเปนไปตามเกณฑ 2) ขาด
แผน/โครงการจัดหารายไดท่ีเปน
รูปธรรม 3) ขาดระบบบริการวิชาการ
ระดับคณะ  สำหรับโอกาสท่ีคณะจะ
พัฒนาบุคลากรใหเปนกำลังสำคัญใน
การพัฒนาคณะ คือ 1) นโยบาย 
Thailand 4.0, EEC เปนโอกาสในการ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต 2)คณะฯ 
สามารถเปดหลักสูตรใหม ๆ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางดาน EEC 3) ทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษา 4) ศักยภาพของพ้ืนท่ีใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 5)อยูใกลพ้ืนท่ี
แหลงอุตสาหกรรม ขนาดใหญท่ีรองรับ
การฝกงานและการทำงานของนักศึกษา    
และอุปสรรคท่ีสำคัญ คือ 1) ประชากร
ในวัยเรียนลดลง 2) นโยบายของรัฐบาล
ท่ีมุงสรางบัณฑิตสายปฏิบัติการ และ
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

อาชีวะทำใหนักศึกษาท่ีจะเขามาเรียน
ในระดับอุดมศึกษานอยลง 3) การเปด
เสรีทางการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศทำใหมีคูแขงขันและ
การแขงขันเพ่ิมมากข้ึน 4) การ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดานวิทยาการ
เทคโนโลยี          
      นอกจากนี้คณะไดมีการวิเคราะห
อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ โดย
พิจารณาจากหลักสูตรท่ีเปดดำเนินการ
ในปจจุบันจำนวน 9 หลักสูตร และ
หลักสูตรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตรคณะ จำนวน 2 หลักสูตร  
พบวา อัตรากำลังยังไมเพียงพอสำหรับ
หลักสูตรใหมและหลักสูตรท่ีเปด
ดำเนินการในปจจุบันมีอาจารยจะ
เกษียณอายุราชการ ซ่ึงอาจทำให
กระทบอัตราการคงอยูของอาจารย
ประจำหลักสูตรในอนาคต  คณะได
วิเคราะหอัตรากำลังบุคลากรสาย
วิชาการ พบวาตองมีอัตรากำลังสาย
วิชาการเพ่ิม 10 อัตรา ซ่ึงคณะได
ดำเนินการแจงไปท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เปนขอมูลสำหรับจัดทำกรอบอัตรา
กำลังคนตอไป  
      ในสวนการวิเคราะหงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหบุคลากรสาย
วิชาการคนละ 2,500 บาทตอปตอคน  
ในสวนของคณะมีความยืดหยุนในการ
บริหารจัดการงบประมาณในกรณีมี
ความจำเปนท่ีจะตองใชงบประมาณ
มากกวา 2,500 บาท  สามารถขอโอน
จากบุคลากรสายวิชาการทานอ่ืนโดย
ไดรับความยินยอมได     
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

2 มีการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการให
เปนไปตามแผนท่ีกำหนด
ในขอ 1 

 คณะนำขอมูลการเตรียมการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการของคณะรองรับ
การตออายุสัญญาจางอาจารยท่ีเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2568 
ซ่ึงมีอาจารยจำนวน 12 ทานของ
หลักสูตรท้ังหมด 7 หลักสูตร จะสิ้นสุด
สัญญาจาง มาจัดทำโครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการวิจัย คณะ
วิทยาการจัดการ เสนอขอรับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติพรอม
สำหรับการตออายุสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัยและไมสงผลกระทบตอ
หลักสูตรท่ีจะมีอาจารยประจำหลักสูตร
ไมครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 และเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
พิจารณาใหขอเสนอแนะ  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.8-2-1และเอกสาร
หมายเลข 5.2.8-1-2)  
      ปการศึกษา 2563 คณะมีการ
โครงการพัฒนาพัฒนางานดานการ
วางแผนและพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการโดยจัดสรรงบประมาณ
ใหบุคลากรนำไปพัฒนาตนเองตาม
ศาสตร คนละ 2,500 บาท และมีการ
เรงรัดใหอาจารยใชงบพัฒนารายบุคคล 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) พบวาอาจารยในคณะไดรับการ
พัฒนาความรูท่ีจะนำไปปรับใชกับ
กระบวนการเรียนการสอน และการเพ่ิม
ศักยภาพกับกับตนเอง ซ่ึงมีท้ังการอบรม
ท่ีขอรับเงินสนับสนุนและไมรับเงิน

5.2.8-2-1  โครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.8-2-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งท่ี 15/2564 วันท่ี 
9 มิถุนายน 2564 

5.2.8-2-3  โครงการพัฒนางาน
ดานการวางแผนและ
พัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ  

5.2.8-2-4  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการดาน
การวิจัย หัวขอเรื่อง 
การเขียนชุด
โครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัยจากภายนอก 

5.2.8-2-5  บันทึกขอความเลขท่ี 
อว 0627.10/837 
เรื่อง ประกาศรับ
สมัครอาจารยเขารวม
โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการสอน
ออนไลน 

 5.2.8-2-5  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภฏัราชนครินทร
เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

สนับสนุน มีอาจารยจำนวน 4 ทานท่ี
ขอรับเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
อบรมและการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ แตคณาจารยทานอ่ืนก็พัฒนา
โดยไมใชงบประมาณท่ีจัดสรรใหพัฒนา
รายบุคคล เพ่ือท่ีไดรับการพัฒนาใน
โครงการสัมมนาตางๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ศาสตรของตน  เชน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยคณะวิทยาการจัดการ
ในการวิจัย หัวขอเรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจาก
ภายนอกและ การเขียนบทความทาง
วิชาการรับใชสังคม  โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน
ออนไลน เปนตน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-3,5.2.8-
2.4, 5.2.8-2-3, 5.2.8-2-5) 
 คณะมีอาจารย 3 ทาน กำลัง
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก คือ 
อาจารยธรรมรัตน สิมะโรจนา อาจารย
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท  อาจารยปราริ
ชาติ รื่นพงษพันธ และปริญญาโทใบท่ี
สองของอาจารยปรัชญาเมธี เทียนทอง 
และมีคณาจารยจำนวน 16 ทาน อยูใน
กระบวนการขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ คิดเปนรอยละ 34.78 ของ
จำนวนอาจารยท้ังหมด (เอกสาร
หมายเลข 5.2.8-2-5) สำหรับการ
ดำเนินการดานอัตรากำลังของคณะท่ี
ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากมีมติจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ได
เห็นชอบในการปรับจำนวนการรับ
บุคลากรใหมของมหาวิทยาลัย คณะจึง

สายวิชาการ ครั้งท่ี 
7/2564          
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ดำเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ  
คณะจึงไดประกาศรับบุคลากรสาย
วิชาการอีกจำนวน 3 คน ในปจจุบัน
สามารถบรรจุพนักงานได 1 คนคือ 
อาจารยกิจติวัฒน รัตนมณี สังกัด
สาขาวิชาการตลาด ยังเหลืออีก 2 คนท่ี
คณะจะตองเสนอมหาวิทยาลัยประกาศ
รับสมัครตอไป  (เอกสารหมายเลข 
5.2.8-2-7) 

3 มีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพท่ีดี และสราง
ขวัญและกำลังใจให
บุคลากรสายวิชาการ
สามารถทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
สำหรับตรวจสุขภาพประจำป   ซ่ึงเปน
สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 
นอกจากนี้ มีเงินรางวัลสำหรับอาจารยท่ี
ไดตำแหนงทางวิชาการ  โดยประกาศ
เปนระเบียบการจายเงินคาตอบแทน
และเงินรางวัลในการทำผลงานวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-3-1) 
 มีทุนการศึกษาสำหรับอาจารยใน
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดย
ประกาศเปนระเบียบวาดวย
ทุนการศึกษา และระเบียบวาดวยการ
ไปศึกษาตอ ฝกอบรมของบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-3-2, 5.2.8-3-
3 ) 
 คณะไดมีการยกยองเชิดชูอาจารยท่ี
ไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุม
วิชาการ โดยแสดงความยินดีผาน
เว็บไซตคณะ ในปการศึกษา 2563 
คณะไดยกยองเชิดชูเกียรติอาจารย
จำนวน 3 ทาน คือ อาจารย ดร.ธนเดช  
กังสวัสดิ์อาจารยวัชราภรณ สิงหสำราญ 
และ อาจารยภาณุวัฒน ธัมมิกนันท ท่ีได
นำผลงานวิชาการไปเผยแพร ในงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ และ

5.2.8-3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏราชนครินทรวา
ดวยการจายเงิน
คาตอบแทนและเงิน
รางวัลในการทำ
ผลงานวิชาการ พ.ศ. 
2557 

5.2.8-3-2 ระเบียบมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏราชนครินทรวา
ดวยทุนศึกษาศึกษา 
พ.ศ. 2557 และฉบับ
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

5.2.8-3-3  ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรวา
ดวยการไปศึกษาตอ 
และฝกอบรมของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2557          

5.2.8-3-4  ภาพแสดงความยินดี
อาจารยท่ีนำเสนอ
งานวิจัย 
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ตีพิมพในวารสารวิชาการ สงผลให
อาจารยมีคุณสมบัติ ครบตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 และสามารถใชเปนศักยภาพ
ใหกับคณะได (เอกสารหมายเลข 5.2.8-
3-4) 
 ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยไดจัดทำประกาศเก่ียวกับ 
มาตรการและการเฝาระวังการแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ ซ่ึง คณะได
ดำเนินการแจงในระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอนิกใหคณาจารยและบุคลากรของ
คณะทราบและปฏิบัติ 

4 มีระบบการติดตามให
บุคลากรสายวิชาการนำ
ความรูและทักษะท่ีได
จากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 คณะรวมกับประธานหลักสูตรได
กำกับใหอาจารยประจำหลักสูตรในการ
พัฒนาตนเองใหเปนไปตามเปน
แผนพัฒนาวิชาการอาจารยรายบุคคล 
เพ่ือนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
และการทำผลงานวิชาการ 
        ในปการศึกษา 2563 คณะได
สงเสริมพัฒนาความรู และกำกับติดตาม
คณาจารยท่ีเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยคณะวิทยาการจัดการ
ดานการวิจัย ในหัวขอเรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก และ การเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือรับใชสังคม  หลังจากไดรับ
การอบรมจากโครงการดังกลาว พบวา
อาจารยจำนวน 11 ทาน ไดรับทุนวิจัย
จากโครงการวิจัยภายใตโครงการพัฒนา
การบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของ

5.2.8-4-1  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการดาน
การวิจัย ในหัวขอเรื่อง 
การเขียนชุด
โครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัยจากภายนอก 
และ การเขียน
บทความทางวิชาการ
เพ่ือรับใชสังคม 

5.2.8-4-2  ประกาศคณะ
วิทยาการจัดการ เรื่อง
รับขอเสนอ
โครงการวิจัยภายใต
โครงการพัฒนาการ 
บูรณาการงานวิจัยตาม
บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการ
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มหาวิทยาลัยในการพัฒนาทองถ่ินกับ
ความรวมมือของชมุชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (เอกสารหมายเลข 5.2.8-4-
1, 5.2.8-4-2, 5.2.8-4-3) 

พัฒนาทองถ่ินกับ
ความรวมมือของ
ชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5.2.8-4-3  บันทึกขอความแจงผู
ไดรับทุนวิจัย 

 

5 มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณบุคลากร
สายวิชาการ และดูแล
ควบคุมใหบุคลากรสาย
วิชาการถือปฏิบัติ 

 คณะดำเนินการใหความรูดาน
จรรยาบรรณขอบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทรวาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551 แกบุคลากรสายวิชาการได
ถือเปนแนวปฏิบัติ(เอกสารหมายเลข 
5.2.8-5-1) 
 โดยไดประชาสัมพันธหนาเว็บไซต
คณะ และไดจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรูในหัวขอ จรรยาบรรณใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให
อาจารยในคณะรวมระดมความคิดเห็น
เพ่ือจัดทำเปนเอกสารเพ่ือเผยแพร ผาน
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ และ 
Facebook คณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือใหอาจารยใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพอาจารย ท่ีตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอนักศึกษา 
ตอเพ่ือนรวมงาน และเปนการลดขอ
รองเรียนในเรื่องปญหาตางๆในการ
จัดการเรียนการสอนได (เอกสาร
หมายเลข 5.2.8-5-2, 5.2.8-5-3 และ 
5.2.8-5-4)   
 
   

5.2.8-5-1  ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรวา
ดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551  

5.2.8-5-2  ภาพเว็บไซตคณะ
แสดงขอมูลการ
ประชาสัมพันธดาน
จรรยาบรรณ  

5.2.8-5-3 เอกสารการเผยแพร 
การจัดการความรู 
เรื่อง “จรรยาบรรณใน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน” 

5.2.8-5-4  ภาพการเผยแพรการ
จัดการความรู ป
การศึกษา 2563 ผาน
เว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ fms.rru.ac.th 
และ Facebook คณะ
วิทยาการจัดการ 
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6 มีการประเมินผล
ความสำเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

-  

7 มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

-  

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 7 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5) 4 คะแนน ไมบรรล ุ
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2.9  อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (อ.ดวงฤดี : สมพร วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 

  

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

1. จำนวนอาจารยประจำท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 45 
2. จำนวนอาจารยประจำท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)                       

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
13 

 
สูตรการคำนวณ  

1.คำนวณคารอยละของอาจารยประจำท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 13 
 

x 100 =  รอยละ  28.89 
 45 

 
2.แปลงคารอยละท่ีคำนวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 28.89 
 

x 5 =   3.61  คะแนน 
 40 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 28.89 3.61 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.9-1 รายชื่ออาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2563   

5.2.9-2 รายชื่ออาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปการศึกษา  2563 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2.10  อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (อ.ดวงฤดี : สมพร วาริน) 
 

ผลการดำเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

1. จำนวนอาจารยประจำท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 45 

2. จำนวนอาจารยประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนงอาจารย 39 

3. จำนวนอาจารยประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  6 

4. จำนวนอาจารยประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย  - 

5. จำนวนอาจารยประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนงศาสตราจารย  - 

รวมจำนวนอาจารยประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 6 

 
สูตรคำนวณ  

1.คำนวณคารอยละของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 6 
 

x 100 =  รอยละ  13.33 
 45 

2.แปลงคารอยละท่ีคำนวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 13.33 
 

x 5 =  1.11  คะแนน 
 60 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  20 รอยละ  13.33 1.11  คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.10-1 รายชื่ออาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2563    

5.2.10-2 รายชื่ออาจารยประจำท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา  2563 
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2.11  การกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณของคณะ 
 (ผศ.ครรชิต อ.ดาเรศ อ.ดวงฤดี อ.ณฐ : กรจิรา กาญจนา วาริน อโนชา) 
  

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 ทบทวนและจัดทำแผน
ยุทธศาสตรจากผลการ
วิเคราะห SWOT เพ่ือ
ตอบสนองวิสัยทัศนของ
คณะรวมท้ังสอดคลอง
กับพันธกิจของกลุม
มหาวิทยาลัยเนนการ
ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รวมท้ังเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงิน 
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปตามกรอบเวลา
เพ่ือใหบรรลุผลตามตัว
บงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธ  และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 

    การดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรของคณะและการทบทวน
แผนยุทธศาสตรในการดำเนินการ
บริหารจัดการคณะ โดยการพิจารณา
ดำเนินการภายใตวิสัยทัศนของคณะ
และความสอดคลองกับพันธกิจในการ
ผลิตบัณฑิตของกลุมราชภัฏ รวมท้ังคง
ความเปนเอกลักษณของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ใน
การดำเนินงานคณะมีคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
คณะโดยมีสวนรวมจากสาขาวิชา/
หลักสูตรสงบุคลากรมาเปนกรรมการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-1)  
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดมีการ
ประชุมกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจำปอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ดวย
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ซ่ึงสงผล
กระทบตอการดำเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาคณะ ครั้งท่ี 
3/2563  วันท่ี 3  สิงหาคม 2563  
เพ่ือทบทวนตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
ของแผนยุทธศาสตรของคระวิทยาการ 
ระยะเวลา 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 
และพิจารณาความสอดคลองกับ

5.2.11-1-1  คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการท่ี 20/2561 
เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการและ
คำสั่งท่ี 21/2561, 
29/2561, 31/2562 
(เพ่ิมเติม) 

5.2.11-1-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งท่ี 
3/2563  วันท่ี 3 
สิงหาคม 2563         

5.2.11-1-3  แผนกลยุทธทาง
การเงิน ปงบประมาณ 
2564 

5.2.11-1-4  เอกสารเวียนขอ
ความเห็น
คณะกรรมการประจำ
คณะ วันท่ี 28 เมษายน 
2564  

5.2.11-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะครั้งท่ี 2/2564  
วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564      
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

แผนปฏิบัติการประจำปของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-1-2) และคณะปรับแผนกล
ยุทธทางการเงิน ประจำปงบประมาณ 
2564 (เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-3) 
เสนอคณะกรรมการประจำคณะในการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-1-4)  
และ (เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-5)  
สำหรับแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ 2564  ไดนำเสนอให
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งท่ี 6/2563วันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2563 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 
8/2563 วันท่ี 10 ตุลาคม 2563  
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-6) 
    คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
คณะ ไดมีการประชุมเพ่ือการ
ดำเนินการทบทวนผลการวิเคราะห 
SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร
ของคณะ เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนของ
คณบดี  สอดคลองกับพันธกิจและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย โดยปรับ
เปนแผนยุทธศาสตรระยะ 4ป   คณะ
วิทยาการจัดการ  (ฉบับทบทวน) 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-7) และมี
การกำกับติดตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ระยะ 3 ป พ.ศ.2562-2564 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-1-8)  แผนพัฒนา

5.2.11-1-6  แผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ 
2564 เสนอการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งท่ี 6/2563
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2563 และ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเม่ือ
คราวประชุมครั้งท่ี 
8/2563 วันท่ี 10 
ตุลาคม 2563  

5.2.11-1-7  แผนยุทธศาสตร ระยะ 
4 ป พ.ศ. 2561-2564 
คณะวิทยาการจัดการ  
(ฉบับทบทวน) 

5.2.11-1-8   แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครนิทร ระยะ 3 
ป พ.ศ.2562-2564 

5.2.11-1-9   แผนพัฒนางานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ 
ปงบประมาณ 2564 

5.2.11-1-10 แผนพัฒนาดานการ
บริการวิชา การ คณะ
วิทยา การจัดการ ปงบ 
ประมาณ 2564 

5.2.11-1-11 แผนงานพัฒนากิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ  
ประจำปการศึกษา 
2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
ปงบประมาณ 2564 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-1-9) แผนพัฒนา
ดานการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2564 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-10) โดย
คณะจะไดนำแผนงานพัฒนาดานตาง 
ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับพันธกิจ การบริหาร
จัดการงบประมาณ เสนอตอ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ
จัดการเพ่ือพิจารณาการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะครั้งท่ี 
2/2564  วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564         
และนำสงแผนการดำเนินตางๆ ของ
คณะวิทยาการจัดการท้ัง 10 แผนตอ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผาน
ทางกองนโยบายและแผนเพ่ือเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตามลำดับ 

5.2.11-1-12 บันทึกขอความนำสง
แผนคณะวิทยาการ
จัดการ ลงวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2564 

2 ดำเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปดวยตนทุน
ตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนทุกปและ
นำเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะ เพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต

 คณะวิทยาการจัดการไดรับ
มอบหมายใหดำเนินการจัดทำตนทุน
ตอหนวยระดับหลักสูตร รวมกับทุก
คณะ โดยมีการจัดประชุม เม่ือวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2564 และวันท่ี 4 สิงหาคม 
2564 
 
**ดังนั้นในการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยในปการศึกษา 2563 นี้ คณะ
วิทยาการจัดการอยูในระหวาง
ดำเนินการรวมกับุทกคณะ** 

 

5.2.11-2-1 บันทึกเชิญประชุม การ
จัดทำตนทุนตอหนวย
ระดับหลักสูตร ในวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2564 

5.2.11-2-2 บันทึกเชิญประชุม การ
จัดทำตนทุนตอหนวย
ระดับหลักสูตร ในวันท่ี 
4 สิงหาคม 2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

บัณฑิต และโอกาสใน
การแขงขัน  และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให
ขอเสนอแนะ 

3 ควรสำรวจ  วิเคราะห 
จัดอันดับความเสี่ยง แลว
นำความเสี่ยง 3 อันดับ
แรกมาจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง  มีการ
ดำเนินการตาม 4T มี
การกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล  และเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือใหพิจารณา 

    คณะวิทยาการจัดการมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ 
(5.2.11-3-1)  โดยคณะไดรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ 
ปงบประมาณ 2563 ตอมหาวิทยาลัย 
เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
(5.2.11-3-2) และไดนำผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ใน
ปงบประมาณ 2563 มาเปนขอมูลในการ
จัดทำรางแผนบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ 
2564 แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะ
วิทยาการจัดการ รวมพิจารณาวิเคราะห
และจัดลำดับความเสี่ยง แลวเลือกความ
เสี่ยง 3 อันดับแรก คือ 1) งบประมาณ
ของคณะลดลง 2) การบริหารหลักสูตร
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และ 3) 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากรและนักศึกษา มาจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปงบประมาณ 2564 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-3-3 , 5.2.11-
3-4) และไดเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปงบประมาณ 2564 ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 9 

5.2.11-3-1  คำสั่งท่ี 32/2563 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะ
วิทยาการจัดการ   

5.2.11-3-2  รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงคณะ
วิทยาการจัดการ 
ปงบประมาณ 2563   

5.2.11-3-3  เวียนรางแผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปงบประมาณ 
2564  

5.2.11-3-4  แผนบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการ
ประจำปงบประมาณ 
2564  

5.2.11-3-5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งท่ี 7/2563 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2563  

5.2.11-3-6  จัดสงแผนบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
งบประมาณ 2564 ไป
ยังมหาวิทยาลัย เม่ือ
วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ธันวาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-3-5)   
      คณะดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ปงบประมาณ 2564 โดยมี
เปาหมายเพ่ือใหความเสี่ยงท้ังสาม
ประการดังกลาวลดลงไดดำเนินกำกับ 
ติดตามความเสี่ยงผานโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงวางไว ดังนี้  
      1) ความเสี่ยงดานงบประมาณของ
คณะท่ีลดลง มีปจจัยเสี่ยงจากจำนวน
นักศึกษาเขาใหมไมเปนไปตามแผนการ
รับนักศึกษา วางแผนในการจัดการ
ความเสี่ยงโดยการจัดโครงการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก และโครงการ
พัฒนาระบบ Credit bank รองรับการ
เทียบโอน  
     2) ความเสี่ยงดานการบริหาร
หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
มีปจจัยเสี่ยงจาก 1. ผลงานของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไป
ตามเกณฑ คณะวางแผนในการจัดการ
ความเสี่ยงโดยการ 1.1 จัดโครงการ
กำกับติดตามการทำผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
1.2 โครงการสนับสนุนการอานผลงาน
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  1.3 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ 2 ปจจัยเสี่ยง
จากจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเกษียณอายุราชการและ/
หรือไมไดรับการตอสัญญาจาง คณะ
วางแผนในการจัดการความเสี่ยงโดย
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การ 2.1จัดโครงการจัดหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  2.2 จัดหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลวงหนา 
3. ปจจัยเสี่ยงจากกระบวนการไดมาซ่ึง
ขอมูลสำคัญในการปรับแกหลักสูตร
ลาชา คณะวางแผนในการจัดการความ
เสี่ยงโดยการกำกับติดตามผูจัดทำขอมูล
ท่ีใชในการปรับแกหลักสูตรอยางใกลชิด  
    3) ความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของบุคลากรและ
นักศึกษา เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
ระหวางการเดินทาง คณะวางแผนใน
การจัดการความเสี่ยงโดยการจัด
โครงการจัดซ้ือประกันอุบัติเหตุให
นักศึกษา และบุคลากร  
 คณะไดจัดสงแผนบริหารความ
เสีย่ง คณะวิทยาการจัดการ ประจำป
งบประมาณ 2564 ไปยังมหาวิทยาลัย 
เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 (5.2.11-
3-6) ท้ังนี้จะไดรายงานผลการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ตอ
คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามลำดับตอไป  

4 คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรูท่ีมีอยูในทุก
หนวยงานตามโครงสราง 
ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู โดยใน
ทุกคณะมีอยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจ ดาน

 คณะมีคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการจัดการ
ความรูคณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-4-1) คณะมีแผนการ
จัดการความรู ประจำปการศึกษา 
2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-2) 
และเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 
28/2563 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

5.2.11-4-1  คำสั่งท่ี 35/2563 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการ
ความรูคณะวิทยาการ
จัดการ   

5.2.11-4-2  แผนการจัดการความรู 
คณะวิทยาการจัดการ
ประจำปการศึกษา 
2563 
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การผลิตบัณฑิต  และ
ดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร และนำมา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริงในทุกหนวยงานตาม
โครงสราง 
 

(เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-3)  มีการ
ดำเนินงานตามแผนจัดการความรู
ดังกลาว  เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรูในคณะครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-4) ดังนี้     
 ดานการผลิตบัณฑิตในเรื่องการ
เรียนการสอน คณะไดดำเนินการ
จัดการความรูหัวขอ “จรรยาบรรณใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน”  มี
การดำเนินกิจกรรม 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2563, ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 และครั้งท่ี 
3 วันท่ี 19 มีนาคม 2564  มีบุคลากร
สายวิชาการเขารวมการจัดการความรู
นี้จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 47.83 
หลังจากดำเนินการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรูครบ 3 ครั้ง และจัดทำ
เปนเอกสารเพ่ือเผยแพร ไดนำเอกสาร
การจัดการความรูเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 30 
มีนาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-4-5) และเผยแพรเอกสารการ
จัดการความรูผานเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ และ Facebook 
คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-4-6, 5.2.11-4-8) 
 เอกสารการจัดการความรู เรื่อง 
“จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน” ไดเผยแพรใหอาจารย
ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนโดยคำนงึถึงจรรยาบรรณใน
วิชาชีพอาจารย ท่ีตองมีความ

5.2.11-4-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งท่ี 28/2563 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563 

5.2.11-4-4  รายงานผลตาม
แผนการดำเนินงาน
จัดการความรูสาย
วิชาการ ประจำป
การศึกษา 2563   

5.2.11-4-5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 
30 มีนาคม 2564  

5.2.11-4-6 เอกสารการเผยแพร 
การจัดการความรู 
เรื่อง “จรรยาบรรณใน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน” 

5.2.11-4-7 เอกสารการเผยแพร 
การจัดการความรู 
เรื่อง “การขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัย” 

5.2.11-4-8  ภาพการเผยแพรการ
จัดการความรู ป
การศึกษา 2563 ผาน
เว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ fms.rru.ac.th
และ Facebook คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.11-4-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

122 
 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

รับผิดชอบตอตนเอง ตอนักศึกษา ตอ
เพ่ือนรวมงาน และเปนการลดขอ
รองเรียนในเรื่องปญหาตางๆในการ
จัดการเรียนการสอนได 
 ดานการวิจัย คณะดำเนินการ
การจัดการความรูในหัวขอ “การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย” 
มีการดำเนินกิจกรรม 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2563, ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 และครั้งท่ี 
3 วันท่ี 19 มีนาคม 2564  มีบุคลากร
สายวิชาการเขารวมการจัดการความรู
นี้จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 45.65 
ไดนำเอกสารการจัดการความรูเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 
30 มีนาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-4-5) และเผยแพรเอกสารการ
จัดการความรูผานเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ และ Facebook 
คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-4-7,5.2.11-4-8) 
 สำหรับการจัดการความรู “การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน
วิจยั” ในระหวางกระบวนการจัด
กิจกรรมไดมีการนำเอกสาร แนว
ปฏิบัติในการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย เสนอตอท่ี
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานดาน
การวิจัยและผลงานวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 
19 มีนาคม 2564 เพ่ือให
คณะกรรมการใชเปนแนวทางในการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน

ดำเนินงานดานการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 19 
มีนาคม 2564 

5.2.11-4-10 บันทึกขอความแจงผล
การพิจารณาสนับสนุน
ทุนวิจัย จำนวน 6 
โครงการ 

5.2.11-4-11 บันทึกขอความเสนอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศทุนวิจัย 
FRMU 
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วิจยั และหลังจากจัดกิจกรรมครบ 3 
ครั้ง ไดจัดทำเอกสาร การจัดการ
ความรู “การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย” เผยแพร 
ซ่ึงในป 2564 นี้มี นักวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ ไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากโครงการพัฒนาการ บูรณา
การวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาทองถ่ินกับความรวมมือของ
ชุมชนในจังหวดัฉะเชิงเทรา(FRMU) 
จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-4-10, 5.2.11-4-11) 
 1. การพัฒนารูปแบบการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุนวิจัย 50,000.- 
บาท) / ภานุวัฒน ธัมมิกนันท, รัชฎา
พร วงษโสพนากุล, ไตรภพ โคตรวงษา, 
ทักษินาฏ สมบูรณ 
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีความจริง
เสริมเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร : กรณีศึกษา ตำบลหนอง
ยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ทุนวิจัย 50,000.- บาท) / 
จัดการ หาญบาง, ดาเรศ วีระพันธ,  
วาริน ภารสุคนธ 
 3. การจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนบาน
ดงยางไทย ตำบลหนองแหน อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุน
วิจัย 43,550.- บาท)/ สินีนาถ            
เริ่มลาวรรณ, วนิดา รุงแสง, คมสันต  
ธีระพืช 
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 4. แนวทางการจัดการพ้ืนท่ี
สาธารณะของชุมชนบานดงยางไทย 
ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุนวิจัย 43,550.- 
บาท)/ วนิดา รุงแสง, สินีนาถ         
เริ่มลาวรรณ 
 5. กลยุทธเพ่ิมชองทางจัด
จำหนายปลากะพงของเกษตรกรผู
เลี้ยงปลากะพง  ตำบลสองคลอง 
อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ทุนวิจัย 43,550.- บาท)/ คมสันต       
ธีระพืช, สินีนาถ เริ่มลาวรรณ,         
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท 
 6. การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอย
ครัวเรือนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
ขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
ยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ทุนวิจัย 43,550.- บาท)/ 
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท,  วิชุดา           
จันทรเวโรจน, คมสันต ธีระพืช 

5 มีการประเมิน กำกับ 
และติดตาม ผลการ
ดำเนินงานในแผน
ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจำป
ของคณะ  นำเสนอตอ
คณะกรรมการประจำ
คณะ  คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหขอเสนอแนะ  
 

การประเมิน กำกับ และติดตาม 
ผลการดำเนินงานในแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติงานประจำปของคณะ
ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ซ่ึง
การติดตามการดำเนินงานใน
ปงบประมาณ 2563  คณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนา ไดมีการประชุม 
เพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ 2563 ท้ัง
เงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 2 มีนาคม 2563  

5.2.11-5-1  แผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ 
2563  

5.2.11-5-2   รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาฯ ครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 2 
มีนาคม 2563    

 5.2.11-5-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งท่ี 
4/2563  วันท่ี 21 
กันยายน  2563         
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

(เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-1)  
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-2)  โดย
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา กำกับ
และติดตามใหทุกสาขาวิชาและ
เจาหนาท่ีวางแผนคณะ ดำเนินการการ
จัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ 2563  
และใหมีการเบิกจายงบประมาณ
แผนดินท้ังหมดใหแลวเสร็จภายใน ไตร
มาส 3 โดยในปงบประมาณ 2563 
คณะไดรับจัดสรรงบประมาณ 
822,500  บาท  นอกจากนี้ยังมีเงิน
งบประมาณแผนดินท่ีโอนเขาระหวาง
ปงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
จำนวน 2,007,650 บาท  สำหรับเงิน
รายไดมอบใหเจาหนาท่ีวางแผน  
สำรวจและรายงานการดำเนินโครงการ
และการเบิกจายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ 2563 
ทุกเดือนของทุกสาขาวิชา  โดยมีเงิน
รายไดท่ีไดรับจัดสรรจำนวน 
3,307,680 บาท  

การเบิกจายงบประมาณ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน มีการ
เบิกจายท้ังสิ้น 77.06 % จำแนกเปน
งบประมาณแผนดนิ (ไมรวมงบ
ยุทธศาสตร) เบิกจาย 99.99 % และ
งบประมาณเงินรายได 71.37%  โดยมี
หนวยงานตางๆในคณะไดยื่นขอกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมป จำนวน 16 โครงการ/
กิจกรรม แบงออกเปน 5 หนวยงาน 
ไดแก   

5.2.11-5-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี  22 มิถุนายน 
2563 

5.2.11-5-5 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ท่ี 5/2563 วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2563 

5.2.11-5-6 รายงานการเบิกจาย
งบประมาณประจำป
งบประมาณ 2563 

5.2.11-5-7   แผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ 
2564 

5.2.11-5-8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งท่ี 
1/2564  วันท่ี 8 
มกราคม  2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. สำนักงานคณบดี จำนวน 3 
กิจกรรม 

2. ฝายวิชาการ  จำนวน 2 
โครงการ 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
จำนวน 4 โครงการ 

4. สาขาวิชาการจัดการ  จำนวน  
3 โครงการ 

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม  จำนวน 4 โครงการ   

(เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-3)   
จากการประเมินแผน-ผล ของ

แผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ 2563  หลังจากท่ีมีการ
ปรับโครงการ/กิจกรรมภายใต
สถานการณ COVID-19  พบวา คณะมี
โครงการ/กิจกรรมท่ีตองดำเนินการ
ท้ังสิ้น 87 กิจกรรม  มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีดำเนินการและเบิกจาย
ภายในระยะเวลาตามประกาศการ
บริหารงานรายจายประจำป
งบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัย  
(ภายใน 14 สิงหาคม 2563) จำนวน 
47  กิจกรรม คิดเปนรอยละ 54.02  
โครงการ/กิจกรรมท่ีเหลือจำนวน 40 
กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 45.98 ของ
จำนวนกิจกรรมท้ังหมด  ตอง
ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 
กันยายน 2563 และมีการกันเงิน
เหลื่อมปงบประมาณ เพ่ือเบิกจาย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-6)  

ปงบประมาณ 2564 
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ไดมี
การประชุม เพ่ือพิจารณากรอบการ
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

จัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะไดรับ
งบประมาณท้ังสิ้น 3,231,600บาท 
เปนเงินงบประมาณ 805,100 บาท 
เงินรายได 2,426,500 บาท โดยใหแต
ละสาขาวิชาพิจารณาการเขียน
โครงการการดำเนินงานใหสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-5-3)  การเขียนคำขอ
งบประมาณการจัดทำโครงการ
งบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณใหนำแผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาการจัดการ ฉบับทบทวน พ.ศ.
2564-2568 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
การใชงบประมาณ ในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 
คณะวิทยาการจัดการทุกครั้งจะมีการ
แจงการเบิกจายงบประมาณทุกไตร
มาสเพ่ือเรงรัดการเบิกจายและการหา
แนวทางแกในกรณีไมสามารถเบิกจาย
ไดตามแผนฯ (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-5-8)  และจัดทำรายงานการ
เบิกจายทุกไตรมาสสงกองนโยบายและ
แผน เพ่ือนำเขาท่ีประชุม
กรรมการบริหารและ นำเขาสภา
มหาวิทยาลัยตามลำดับ 

6 มีการนำผลการประเมิน
ของแผนในขอ 5 ไป
ปรับปรุงในรอบปถัดไป 
 

 จากการประเมินแผนตั้งแต
ปงบประมาณ 2563 และการประเมิน
การดำเนินงานไตรมาส 1- 3 ของ
ปงบประมาณ 2564 พบวา คณะมีการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม และเบิกจาย 

5.2.11-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งท่ี 1/2563 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 
2563 
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ไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนดท้ังท่ีมีการ
ปรับโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลอง
กับสถานการณ COVID-19 ทำใหการ
เบิกจายงบประมาณไมบรรลุผลตาม
เปาหมาย  ซ่ึงคณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ และสภา
มหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 1) 
ควรกำกับติดตามใหมีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมเปนไปตามแผน   
      2) ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมถึงเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ
ภายในปงบ ประมาณ   
      ซ่ึงคณะจะไดนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณใน
ปการศึกษา 2565 

5.2.11-6-2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
5/2563 วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2563  

5.2.11-6-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งท่ี 
1/2564  วันท่ี 8 
มกราคม 2564 

5.2.11-6-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งท่ี 
2/2564  วันท่ี 25
กุมภาพันธ  2564 

5.2.11-6-5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งท่ี 
3/2564  วันท่ี 5 
เมษายน  2564 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 6 ขอ 5 ขอ (1,3,4,5,6) 4 คะแนน ไมบรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

129 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2.12  การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการประจำคณะและผูบริหารของคณะ   
 (ผศ.ครรชิต อ.ดาเรศ อ.ดวงฤดี อ.ณฐ : กรจิรา วาริน ทัศนวรรณ) 
 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 คณะกรรมการประจำ
คณะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนดครบถวน
และมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด
ลวงหนา 
 
 

 ปการศึกษา 2563 
คณะกรรมการประจำคณะไดมีการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด
ครบถวน  คณบดีในฐานะประธาน
คณะกรรมการประจำคณะมีการแจงให
คณะกรรมการประจำคณะทราบถึง
แบบประเมิน และหลักเกณฑในการ
ประเมินลวงหนากอนท่ีคณะกรรมการ
ประจำคณะจะดำเนินการประเมิน
ตนเอง  ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 31 
พฤษภาคม  2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-1-1) และมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ โดยคณะได
ดำเนินการวิเคราะหและจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจำคณะ  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-1-2) 

5.2.12-1-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ 
ประจำคณะ ครั้งท่ี 
2/2564 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2564  

5.2.12-1-2  สรุปผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ
ประจำปการศึกษา 
2563 

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน 
กำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ มี
การนำขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ 
 

 คณบดีไดกำหนดวิสัยทัศน  ทิศ
ทางการดำเนินงานของคณะ โดยไดวาง
กลยุทธในการพัฒนาคณะท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และ
นำสารสนเทศของคณะและ
มหาวิทยาลัยมาเปนฐานในการ
ปฏิบัติงาน  และไดถายทอดให
ผูบริหารคณะรับทราบและถือปฏิบัติใน
เรื่องการกำกับทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรในอนาคต การพัฒนา
หลักสูตรออนไลน  (เอกสารหมายเลข 

5.2.12-2-1  วิสัยทัศนและแนว
ทางการดำเนินงาน
ของคณบดี 

5.2.12-2-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 25/2563 
วันท่ี 22 ตุลาคม 
2563, ครั้งท่ี 
30/2563 วันท่ี 16 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

5.2.12-2-1, 5.2.12-2-2)  และ
ถายทอดใหบุคลากรคณะไดรับทราบใน
การประชุมคณาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-2-3) 
และไดนำวิสัยทัศน และทิศทางในการ
ดำเนินงานมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ป 
(ฉบับทบทวน) และใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนฐานในการ
ปฏิบัติงาน รวมกับ 1) ระบบบัญชี 3 
มิติ (Grow Finance MIS)  2) ระบบ
ลงทะเบียน 3) ระบบบริหารงานพัสดุ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-2-4, 
5.2.12-2-5) 

ธันวาคม 2563, 
ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 
30 มีนาคม 2564 
และ ครั้งท่ี 9/2564 
วันท่ี 19 เมษายน 
2564  

5.2.12-2-3  รายงานการประชุม
คณาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ  

5.2.12-2-4  ภาพระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

5.2.12-2-5  ภาพระบบ
สารสนเทศตาง ๆ 

  
3 ผูบริหารมีการกำกับ 

ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยัง
บุคลากรในคณะ 
 

 ผูบริหารมีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตามท่ี
มอบหมายอยางตอเนื่อง ท้ังในวาระ
การประชุมอยางเปนทางการ  และไม
เปนทางการ รวมถึงไดสื่อสารแผนและ
ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยให
บุคลากรในคณะไดรับทราบผานทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ
การประชุมคณะกรรมการในแตละดาน
ของคณะ ไดแก คณะกรรมการบรหิาร
คณะ คณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนา คณะกรรมการวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 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
ครั้งท่ี 19/2563 
วันท่ี 21 สิงหาคม 
2563, ครั้งท่ี 
24/2563 วันท่ี 16 
ตุลาคม 2564, ครั้ง
ท่ี 29/2563 วันท่ี 4 
ธันวาคม 2563 

5.2.12-3-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนา 

5.2.12-3-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ 

5.2.12-3-4  บันทึกขอความ  
เรื่องจัดทำรายงาน
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ผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2563 
ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 

4 ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในคณะมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ 
ใหอำนาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 

 ผูบริหารใหบุคลากรคณะมีสวน
รวมการบริหารจัดการ โดยมีคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดาน
ตางๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-4-1) 
เชน ดานการวางแผนและพัฒนา  ดาน
บริหารวิชาการ  ดานกิจการนักศึกษา 
ดานประชาสัมพันธ  ดานการจัดการ
ความรู  ดานการบริหารความเสี่ยง 
เปนตน  โดยคณะกรรมการแตละดาน
จะประกอบดวยตัวแทนคณาจารยจาก
ทุกสาขาวิชา เพ่ือใหคณะกรรมการ
สามารถสื่อสารขอมูลงานดานตาง ๆ
กับอาจารยในสาขาวิชาไดอยางชัดเจน 
นอกจากนี้ ผูบริหารคณะยังได
มอบหมายใหคณะกรรมการแตละดาน
มีการประชุมปรึกษาหารือในสวนงานท่ี
เก่ียวกับกรรมการชุดนั้นรับผิดชอบ
เพ่ือใหการดำเนินงานดานตางๆ ให
สำเร็จลุลวงและเปนไปตามทิศทางของ
นโยบายผูบริหารและวิสัยทัศนของ
คณบดี (เอกสารหมายเลข 5.2.12-4-2) 

5.2.12-4-1  คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ตาง ๆ 

5.2.12-4-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ตาง ๆ 

  
 
 
 
 

5 ผูบริหารถายทอดความรู
และสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถ
ทำงานบรรลุวัตถุประสงค
ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

 ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการมี
การถายทอดความรูดานตาง ๆ ให
บุคลากร เชน  ดานงานวิจัย ดวยการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ ดานการวิจัย ใน
หัวขอ การเขียนชุดโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอทุนวิจัยภายนอก และ การเขียน

5.2.12-5-1 สรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย 
คณะวิทยาการ
จัดการ ดานการ
วิจัย 

5.2.12-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
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บทความทางวิชาการรับใชสังคม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-5-1) เม่ือ
วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2563 เพ่ือ
เตรียมความพรอมใหคณาจารยในการ
เขียนชุดโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย
ภายนอก และใหความรูคณาจารยใน
การเขียนบทความทางวิชาการรับใช
สังคม และสืบเนื่องจากการจัด
โครงการดังกลาว คณะวิทยาการ
จัดการไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการดานการวิจัยและผลงาน
วิชาการ ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 19 
มีนาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-5-2) เพ่ือใหขอมูลในการรับ
ขอเสนอโครงการวิจัยภายใตโครงการ
พัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทองถ่ิน
กับความรวมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา คณะมีนโยบายในการ
จัดสรรทุนวิจัยเชิงพ้ืนท่ี สนับสนุน
งานวิจัยตามศาสตร ซ่ึงสามารถนำมา
เปนผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร ในปงบประมาณ 2564 ได
เปดโอกาสใหเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัยไดตามศาสตรของคณะ 
สำหรับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 
ตองเชื่อมโยงกับเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานท่ี 3 
การบริการวิชาการ ตัวบงชี้ท่ี 3.1 
จำนวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน
ตามพระราโชบาย และ ตัวบงชี้ท่ี 3.2 
จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตามพระราโชบาย 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีพันธกิจดานการ

ดำเนินการดานการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 19 
มีนาคม 2564 

5.2.12-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินการดานการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการ ครั้งท่ี 
2/2564 วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2564 

5.2.12-5-4 รายงานผลตาม
แผนการดำเนินงาน
จัดการความรูสาย
วิชาการ ประจำป
การศึกษา 2563  

5.2.12-5-5 เอกสารการจัดการ
ความรู เรื่อง “การ
เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัย” 

5.2.12-5-6 บันทึกขอความแจง
ผลการพิจารณา
สนับสนุนทุนวิจัย 
จำนวน 6 โครงการ 

5.2.12-5-7 บันทึกขอความเสนอ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาประกาศทุน
วิจัย FRMU 
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บริการวิชาการเปนการพัฒนาชุมชนให
เกิดความเขมแข็ง โดยตองดำเนินงาน
รวมกับชุมชนใหเกิดความยั่งยืน  
 คณะวิทยาการจัดการจัดประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานดานการวิจัย
และผลงานวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี  2/2564 วันพุธท่ี  12 
พฤษภาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.2-5-3) รวมกันพิจารณา โครงการ
ยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
วิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือ
พัฒนาอาจารยในดานการเผยแพร
ผลงานวิชาการ ดวยการเผยแพร
ผลงานวิชาการในวารสารท่ีมีคาคะแนน
สูงข้ึน เนื่องดวยปงบประมาณ พ.ศ 
2565 จะมีคณาจารยในหลักสูตรของ
คณะท่ีมีผลงานวิชาการไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 สำหรับใชเปนคุณสมบัติ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. 
ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน
วิจัยของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
ดวยการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแกสังคม โดยสรางความ
เชี่ยวชาญในศาสตรและตอบสนอง
ความตองการของสังคม  2. เพ่ือเพ่ิม
จำนวนอาจารยท่ีทำงานวิจัย จำนวน
ขอเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิชาการของคณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ สำหรับโครงการ
นี้ คณะมีวัตถุประสงคหลัก คือตองการ
กระตุนใหอาจารยท่ีมีภาระงานสอน
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อยางเดียว และอาจารยท่ีมีภาระงาน
สอนและงานบริการวิชาการ ซ่ึง
อาจารยท่ีมีงานบริการวิชาการในพ้ืนท่ี
นั้น จะมีขอมูลพ้ืนท่ีอยูแลว ซ่ึงสามารถ
นำมาตอยอดเปนงานวิจัยได 
 คณะวิทยาการไดจัดกิจกรรม
และเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย ใน
หัวขอ “การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย” มี
บุคลากรสายวิชาการเขารวมการ
จัดการความรูนี้จำนวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 45.65 ไดนำเอกสารการ
จัดการความรูเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 30 
มีนาคม 2564 และเผยแพรเอกสาร
การจัดการความรูผานเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ และ Facebook 
คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-5-5) 
 สำหรับการจัดการความรู “การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน
วิจยั” ในระหวางกระบวนการจัด
กิจกรรมไดมีการนำเอกสาร แนวปฏิบัติ
ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอทุนวิจัย เสนอตอท่ีประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานดานการวิจัย
และผลงานวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 19 
มีนาคม 2564 เพ่ือใหคณะกรรมการใช
เปนแนวทางในการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย และ
หลังจากจัดกิจกรรมครบ 3 ครั้ง ได
จัดทำเอกสาร การจัดการความรู “การ
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เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน
วิจัย” เผยแพร ซ่ึงในป 2564 นี้มี 
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ไดรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ
พัฒนาการ บูรณาการวิจัยตามบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทองถ่ิน
กับความรวมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (FRMU)  จำนวน 6 
โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-5-
6, 5.2.12-5-7) 

6 ผูบริหารบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ โดยคำนึงถึง
ประโยชนของคณะและผู
มีสวนไดสวนเสีย 
 

 คณะกรรมการประจำคณะและ
ผูบริหารคณะ ไดบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลแตละดานดังนี้   
 1. หลักประสิทธิผล คณะ
วิทยาการจัดการ มีการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-1)
มีการกำกับดูแลใหไดผลการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-2, 
5.2.12-6-3) ตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกับทิศทาง
การศึกษาของประเทศ ตลอดจนมีการ
ติดตามประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-4, 
5.2.12-6-5) เพ่ือติดตามความคืบหนา
และสรุปผลสัมฤทธิ์ของแผนการ
ดำเนินงานตางๆ ของคณะวิทยาการ
จัดการ และรายงานตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจำคณะตามลำดับ

5.2.12-6-1  แผนยุทธศาสตร
ระยะ 5 ป พ.ศ 
2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน) 

5.2.12-6-2 แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณประจำป
งบประมาณ 2564 

5.2.12-6-3  รายงานผลการ
ดำเนินงานรายไตร
มาส ประจำป
งบประมาณ 2564 

5.2.12-6-4  คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุด
ตางๆ 

5.2.12-6-5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการชุด
ตางๆ 

5.2.12-6-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2563 
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(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-6, 
5.2.12-6-7)  
 2. หลักประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ ยึด
หลักการใชทรัพยากรอยางประหยัด
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท่ีคุมคาตอการ
ใชงบประมาณและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสวนรวม มีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการทำงานของ
กระบวนการตางๆ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกตอผูปฏิบัติงาน ท้ังบุคลากรและ
นักศึกษา และลดภาระคาใชจาย
ตลอดจนยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีไม
มีความจำเปน คณะวิทยาการจัดการได
กำหนดแนวทางการบริหารงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และลดข้ันตอนและ
เวลาในการปฏิบัติงานตางๆ เชน 
 - ดำเนินการประชุมแบบ Online 
ผานโปรแกรม Zoom และ Google 
meet เปนตน ในการประชมุ
คณะกรรมการประจำคณะ 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการดำเนินงานตางๆ เพ่ือลด
ตนทุน คาเดินทาง คาวัสดุอุปกรณ เชน 
กระดาษ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-
8) 
 - มีการเสนอความคิดเห็นในการ
จัดใหบริการภายใตสถานการณแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รวมถึงบรกิารในรูปแบบ
ออนไลนตางๆ เพ่ือบริการนักศึกษา
และลดตนทุนในการดำเนินการและ

5.2.12-6-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2563 

5.2.12-6-8  ภาพการประชุม
ออนไลน 

5.2.12-6-9  ภาพการบริการผาน
Line Group  

5.2.12-6-10 ภาพเว็บไซตการ
บริหารของสำนัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

5.2.12-6-11 ประกาศมาตรการ
และการเฝาระวังการ
แพรระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 

5.2.12-6-12 โปรแกรมการ
เบิกจายพัสดุ 

5.2.12-6-13 โปรแกรมการจัดซ้ือ
จัดจาง 

5.2.12-6-14 ภาพการลงพ้ืนท่ี
ชุมชน 

5.2.12-6-15 โครงการสงเสริม
พัฒนาเพ่ือสราง
ความม่ันคงใหแก
เศรษฐกิจและชุมชน   

5.2.12-6-16 โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลระดับ
หมูบานเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรราชภัฏ 
คณะวิทยาการจัดการ 
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อำนวยความสะดวก และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย แกนิสิตและบุคคลากร ดวย
การบริการใหขอมูลผาน โปรแกรม
สารสนเทศ line group และผานสื่อ
ออนไลนตางๆ  (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-11) 
 - มีการนำโปรแกรมดานการ
บริหารตางๆ เชน โปรแกรมดานการ
เบิกจายพัสดุ โปรแกรมดานการจัดซ้ือ
จัดจาง เพ่ือใชในการดำเนินงาน เพ่ือ
ลดตนทุน และลดข้ันตอนการ
ดำเนินงาน พรอมเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงาน (เอกสารหมายเลข 5.2.12-
6-12, 5.2.12-6-13) 
 3. หลักการตอบสนอง คณะ
วิทยาการจัดการ ดำเนินการบริการ
วิชาการแกชุมชน โดยคำนึงถึง
ความสามารถในการใหบริการอยางมี
คุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด และสราง
ความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวัง/ ความตองการของ
ชุมชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียไดอยางเหมาะสม คณะวิทยาการ
จัดการไดดำเนินโครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
(5.2.12-6-14) ไดแก โครงการสงเสริม
พัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงใหแก
เศรษฐกิจและชุมชน (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-15)   
โครงการจัดทำฐานขอมูลระดับหมูบาน
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครนิทร 

5.2.12-6-17 คำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
ท่ี 1780/2563 
แตงตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2563 

5.2.12-6-18 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการในป
การศึกษา 2563 

5.2.12-6-19 รายงานการประชุม
คณาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ ใน
ปการศึกษา 2563 

5.2.12-6-20 ภาพ Line Group 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.12-6-21 คำสั่ง มหาวิทยาลัยฯ 
ท่ี 2599/2561 เรื่อง
แตงตั้งรองคณบดี
คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.12-6-22 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการครั้ง
ท่ี 15/2561วาระท่ี 
4.1มอบหมายงาน
รองคณบดี 
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ราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-16)   
 สำหรับในสวนของคณะ            
คณะมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษาในรูปของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-17, 
5.2.12-6-18) สำหรับบุคลากรคณะมี
การรับฟงความคิดเห็นผานท่ีประชุม
บุคลากรท้ังคณะ (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-19) และผานสื่อออนไลนโดย
คณะตั้งกลุม Line เพ่ือความรวดเร็วใน
การสื่อสารขอมูลตาง ๆ รวมถึงการรับ
ฟงขอคิดเห็นและเรื่องรองเรียนเพ่ือ
นำมาปรับปรุงการบริหารจัดการใหดี
ยิ่งข้ึน (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-
20) 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ คณบดีมี
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี
และผลงานตอเปาหมายท่ีกำหนดของ
คณะท้ังหมด   โดยคณบดีมอบหมาย
ใหรองคณบดีรับผิดชอบงานท่ีชัดเจน 
ดังนี้ รองคณบดีวิชาการและวิจัย 
รับผิดชอบงานดานวิชาการ งานบริการ
วิชาการ งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
งานจัดการองคความรู รองคณบดี
วางแผนและพัฒนา รับผิดชอบงาน
วางแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  งานบุคลากรสายสนับสนุน  
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  รอง
คณบดีกิจการนักศึกษารับผิดชอบงาน
ท่ีเก่ียวกับพัฒนานักศึกษา  งาน

5.2.12-6-23 รายงานการประชุม
ผูบริหารและ
เจาหนาท่ี ป
การศึกษา 2563  
ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 
18 มกราคม 2564  

5.2.12-6-24 รายงานการประชุม
เจาหนาท่ีคณะ
วิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2563  

5.2.12-6-25 ภาพการสื่อสาร
ขอมูลขาวสารผาน
ชองทางตางๆ 

5.2.12-6-26 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
ท่ี 2909/2561 เรื่อง
แตงตั้ง  เจาหนาท่ี
พัสดุคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.12-6-27  รายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจำป 2563         

5.2.12-6-28 การพิจารณาประเมิน
สมรรถนะของ
อาจารยในสาขาวิชา
ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

5.2.12-6-29 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑการข้ึน
เงินเดือน 

5.2.12-6-30 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง
การประเมินการ
ทดลองปฏิบัติ
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ประชาสัมพันธ งานแนะแนว งานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-21, 5.2.12-6-22) 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการ
จัดการไดจัดประชุมอาจารยและ
เจาหนาท่ีอยางสม่ำเสมอเพ่ือสื่อสารทำ
ความเขาใจในการปฏิบัติภารกิจรวมกัน 
(5.2.12-6-19, 5.2.12-6-23, 5.2.1-6-
24) 
 5. หลักความโปรงใส ในการ
ปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ 
ไดคำนึงถึงความซ่ือสัตยสุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองเปดเผยขอมูล
ขาวสารท่ีจำเปนและเชื่อถือไดให
บุคลากรและนักศึกษาไดรับทราบท่ัวถึง
อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให
เขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวใหเปนไป
โดยงาย เชน การสื่อสารผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-doc) การ
สื่อสารผาน Line Group การสื่อสาร
ผานเว็บไซต และการสื่อสารผาน 
Facebook คณะวิทยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-25) 
 คณะมีกระบวนการดำเนินงาน
แบบเปดเผย ยึดหลักความถูกตองตาม
ระเบียบทางราชการในการบริหาร
จัดการพัสดุ โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
แตงตั้งเจาหนาท่ีพัสดุคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือใหกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง  
โดยสามารถอธิบายบุคลากรไดอยาง
ชัดเจน  รวมถึงสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองในการดำเนินงานดาน
จัดซ้ือจัดจาง การควบคุมวัสดุและ

ราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

5.2.12-6-31 โครงการพัฒนา
รายบุคคล ประจำป
งบประมาณ 2564 

5.2.12-6-32 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ  
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ครุภัณฑ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจำป โดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-26, 
5.2.12-6-27) 
 6. หลักการมีสวนรวม คณะ
วิทยาการจัดการ บริหารงานโดย
คำนึงถึงการรับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกระดับ รวมท้ังเปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู 
ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนคติ 
เสนอปญหา และประเด็นสำคัญท่ี
เก่ียวของและรวมกันคิดแกไขปญหา มี
สวนรวมในกระบวนการตดัสินใจและ
การดำเนินงานและรวมตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตองมีความ
พยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือ
ขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ี
ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอ
คัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ี
สำคัญ  
 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
แตงตั้งผูแทนบุคลากรจากสวนงาน
ตางๆ ข้ึนเปนคณะกรรมการ เชน 
คณะกรรมการวางแผนฯ 
คณะกรรมการดำเนินการดานการวิจัย
และผลงานวิชากร คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา เปนตน (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-4) เพ่ือรวมกันวิเคราะห
กลั่นกรองและตัดสินใจเบื้องตนในการ
ดำเนินงานกิจการตาง ๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการ และ เสนอตอคณะ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

141 
 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
และคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ ตามลำดับ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-5, 5.2.12-6-6, 
5.2.1-6-7) 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ 
ยังไดจัดใหมีการประชุมอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ ทุกภาคเรียน  เพ่ือรับ
ฟงเสียงสะทอนและขอคิดเห็นตาง ๆ 
จากอาจารยและนำมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรงุแกไขรวมกัน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-19) 
 ในสวนของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ งานกิจการนักศึกษา 
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นตอคณะผูบริหาร 
ผานผูนำนักศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ (5.2.12-6-17, 
5.2.12-6-18) 
 7. หลักการกระจายอำนาจ ใน
การปฏิบัติงานของคณะวิทยาการ
จัดการ ไดคำนึงถึงการมอบอำนาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดำเนินการใหแก
ผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม  คณบดีได แตงตั้งและมอบ
อำนาจในการตัดสินใจตามภารกิจตาง 
ๆ และการดูแลการทำงานของคณะ
วิทยาการจัดการ ใหแกรองคณบดีฝาย
ตาง ๆ ประธานสาขาวิชา พรอมท้ังให
อำนาจในการตัดสินใจในระดับท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ
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วิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-5, 5.2.12-6-21) 
 8. หลักนิติธรรม คณะวิทยาการ
จัดการ ไดคำนึงถึงการใชอำนาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึง
สิทธิเสรีภาพขอบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสียฝายตาง ๆ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรใหสงสัยวา
มีการทำผิดระเบียบขอบังคับ ในกรณีท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการจะดำเนินการ
ประชุม คณะกรรมการวิชาการ และ
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาการจัดการ และ
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
ดำเนินการสืบหาขอเท็จจริงและ
สรุปผล และรายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ดำเนินการตามระเบียบขอบังคับโดยให
ความเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-6, 
5.2.12-6-7, 5.2.12-6-32) 
 9. หลักความเสมอภาค คณะ
วิทยาการจัดการ ไดคำนึงถึงการ
บริหารงานอยางเทาเทียมกัน ไมมีการ
แบงแยกดานเพศ เชื้อชาติ ภาษา 
ศาสนา สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล และอ่ืน ๆ อีกท้ังยัง
ตองคำนึงถึงโอกาสความเทาเทียมกัน
ของการเขาถึงบริการสาธารณะของ
กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 
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คณะมีการปฏิบัติและใหบริการอยาง
เทาเทียมกัน  เชน เกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมีการใช
เกณฑมาตรฐานเดียวกันทุกคนท้ัง
บุคลากรท่ีเปนขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาตนเองไดจัดสรรใหกับท้ัง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-28, 
5.2.12-6-29, 5.2.12-6-30, 5.2.12-6-
31) 
 10. หลักมุงเนนฉันทามติ คณะ
วิทยาการจัดการ ดำเนินงานโดยให
ความสำคัญกับการนำหลักฉันทามติมา
ใชในการบริหารงาน เชน การแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานตางๆ เพ่ือ
พิจารณาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอแนวทางในประเด็นตางๆ โดยให
มีการประชุมอภิปรายแสดงเหตุผลจน
ไดขอยุติท่ีเห็นชอบดวยกันทุกฝาย โดย
ไมจำเปนตองใชวิธีลงมติโดยเสียงขาง
มาก ยกเวนในกรณีท่ีเปนหลักเกณฑท่ี
ตองปฏิบัติหรือประเด็นท่ีเห็นรวมกันวา
การลงคะแนนเสียงเปนวิธีท่ีเหมาะสม
กวา (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-4, 
5.2.12-6-5) 

7 คณะกรรมการประจำ
คณะประเมินผลการ
บริหารงานของคณะและ
ผูบริหารนำผลการ
ประเมิน ไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปน
รูปธรรม 
 

 ปการศึกษา 2563 
คณะกรรมการประจำคณะ มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณะ
ผานแบบสอบถามท่ีจัดทำข้ึนโดยคณะ
รวมกับมหาวิทยาลัย และไดเสนอให
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา
ลวงหนาในการประชมุคณะกรรมการ
ประจำคณะครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 31 

5.2.12-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2564  

5.2.12-7-2 สรปุผลการประเมินผล
การบริหารงานของ
คณะโดย
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พฤษภาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-7-1) โดยคณะไดดำเนินการ
วิเคราะหและจัดทำรายงานผล
ประเมินผลการบริหารงานของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-7-2) พบวา 
มีการประเมินการบริหารงานของคณะ  
7 ดาน ผลการประเมินภาพรวมเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยมีเฉลี่ย 4.30 คา 
S.D. 0.59 ดังตาราง 

การประเมิน เฉล่ีย S.D. 
1.ดานบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.27 0.60 

2. ดานการบริหารงาน 4.30 0.59 
3. ดานวิสัยทัศนและ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

4.36 0.61 

4. ดานความรู
ความสามารถในการ
บริหารงาน 

4.20 0.61 

5. ดานภาวะผูนำและ
การทำงานเปนทีม 

4.32 0.54 

6. ดานการส่ือสารและ
การสรางเครือขาย 

4.43 0.61 

7. ดานการบริหารงาน
บุคคล 

4.19 0.55 

เฉลี่ยรวม 4.30 0.59 

   เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเปน
รายดาน และพฤติกรรมแตละดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือคณะจะได
นำมาปรับปรุงการบริหารงานในป
ถัดไป ดังตาราง  

การประเมิน พฤติกรรมที่มีคาเฉล่ียนอยสุด 
1. ดานวิสัยทัศน
และความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค 

ใชวิสัยทัศน และความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคในการ
พัฒนาหนวยงาน 

2. ดานการ
บริหารงาน
บุคคล 

ดำเนินการ ติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

3. ดานความรู
ความสามารถใน
การบริหารงาน 

ความสามารถในการบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ 
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4.ดาน
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

บริหารจัดการและใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน
คุมคา 

5. ดานการ
บริหารงาน 

ความรูความสามารถในการ
บริหารงาน 

6. ดานภาวะ
ผูนำและการ
ทำงานเปนทีม 

กลาตัดสินใจเชิงการบริหาร
และสามารถสรางและ
พัฒนาทีมงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

7. ดานการ
ส่ือสารและการ
สรางเครือขาย 

ความสามารถในการโนม
นาวใหผูอื่นมีความคิดเห็น
คลอยตามอยางมีเหตุผล 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 7 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี  5.2.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (อ.ดวงฤดี : สมพร อโนชา) 
 

ผลการดำเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ เปดสอนทั้งหมด จำนวน 9 หลักสูตร ซึ ่งเปน หลักสูตรปริญญาโท 1 
หลักสูตร  และหลักสูตรปริญญาตรี 8 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสรุปได 
ดังนี้  

 

ช่ือหลักสูตร ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 
1 

ผลรวมของคาคะแนน
เฉล่ียองคประกอบท่ี 2 - 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 

ผาน 3.82 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย 

ผาน 3.55 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 

ผาน 3.39 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

ผาน 3.17 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
การคาสมัยใหม 

ผาน 3.09 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

 

ผาน 2.93 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

ผาน 3.31 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 

 

ผาน 3.22 

บริหารธุรกิจมหาบัณทิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ผาน 3.15 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 

29.63 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
 

9  หลักสูตร 

คะแนนท่ีได  3.29 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนน  การบรรลุเปาหมาย 

3.01 คะแนน 29.63 คะแนน คาเฉลี่ย 3.29 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.13-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
 

5.2.13-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

5.2.13-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 

5.2.13-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

5.2.13-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
 

5.2.13-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี

  

5.2.13-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
  

5.2.13-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 

 

5.2.13-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3.1  การบริหารงานดานประกันคุณภาพ (อ.ณฐ อ.ดวงฤดี อ.ดาเรศ  : อโนชา วาริน ฉัตรชัย)
  
 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 มีระบบและกลไกใน
การกำกับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
และคณะ เปนไปตาม
องคประกอบของการ
ประกันคุณภาพ  และมี
ระบบควบคุม ตรวจ 
ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพ 

    คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและในระดับคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-1-1)  โดยมีคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-2)  และมีคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบงชี้
จัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-3)  เพ่ือให
คณะกรรมการไดดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ     
       โดยในระดับหลักสูตร ไดมีการจัด
ประชุมเพ่ือทำการติดตามการดำเนินงาน
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงเปนไปตามปฏิทินการดำเนินงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำป
การศึกษา 2563 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
1-4)  โดยไดมีการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 24 ตุลาคม 
2563 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-5) และ
ยังไดมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
ตัวบงชี้ผูจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำป
การศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 22 

5.3.1-1-1  ระบบและกลไกการ
กำกับการ
ดำเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
และคณะ 

5.3.1-1-2  คำสั่งคณะ
วิทยาการจัดการท่ี 
1/2564 แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจำป
การศึกษา 2563 

5.3.1-1-3 คำสั่งคณะ
วิทยาการจัดการท่ี 
2/2564 แตงตั้ง
คณะกรรมการ
กำกับดูแลตัวบงชี้
จัดเก็บขอมูล
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
การศึกษา 2563 

5.3.1-1-4  ปฏิทินการ
ดำเนินการประกัน
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

กรกฎาคม  2564 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
1-6) เพ่ือชี้แจงขอมูลเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และรวมกันพิจารณา
ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ รวมถึงการ
เตรียมการรองรับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา    
       จากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มีมติใหการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนในรูปแบบออนไลน  คณะจึง
มีการเตรียมความพรอมในการดำเนินการ
รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
รูปแบบการตรวจประเมินออนไลน โดยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการ
ประสานงานหองประชุมออนไลนสำหรับ
ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร  (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-1-7)  นอกจากนี้ยังมี
บันทึกขอความติดตามใหจัดทำรายงาน
ความคืบหนาของการดำเนินงานตามเกณฑ
ประเมินคุณภาพฯ (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-1-8)  และมีระบบควบคุม ตรวจสอบ
โดยใหคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตาม Improvement Plan 
ปการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน รอบ 9 
เดือน และรอบ 12 เดือน รายงานตอ
ผูบริหารและรายงานมหาวิทยาลัย
ตามลำดับ  

คุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2563 

5.3.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ครั้ง
ท่ี 1/2564 วันท่ี 24 
ตุลาคม 2563 

5.3.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
กำกับดูแลตัวบงชี้ผู
จัดเก็บขอมูล
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
การศึกษา 2563
ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 
22 กรกฎาคม 
2564 

5.3.1-1-7  บันทึกขอความแจง
กำหนดการตรวจ
ประเมิน และบันทึก
ขอความขอใชหอง
ประชุม Zoom 
Meeting สำหรับ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 

5.3.1-1-8  บันทึกขอความท่ี 
ติดตามการจัดทำ
รายงาน
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

     สำหรับในสวนของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ มีการกำกับ
ติดตาม ควบคุมตรวจสอบ โดยให
คณะกรรมการกำกับดูแลตัวบงชี้ระดับ
คณะฯ มีการออกบันทึกขอความเพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 
โดยใหคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบงชี้ฯ 
ดำเนินการจัดการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบป
การศึกษา 2563 และ ดำเนินการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ป
การศึกษา 2563 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
1-9) เพ่ือนำเขาพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลตัวบงชี้ฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบงชี้ผูฯ 
ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 
ครัง้ท่ี 2/2564 วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
เพ่ือกำกับติดตามการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ และเตรียมความ
พรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-6, 5.3.1-1-10) 
 

ความกาวหนาของ
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รอบ 6 
เดือน รอบ 9 เดือน
และ รอบ  12 
เดือน ระดับ
หลักสูตร 

5.3.1-1-9 บันทึกขอความ 
เตรียมความพรอม
รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
คณะ ปการศึกษา 
2563 

5.3.1-1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
กำกับดูแลตัวบงชี้ผู
จัดเก็บขอมูล
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
การศึกษา 2563
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 
13 สิงหาคม 2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

2 มีคณะกรรมการขับ 
เคลื่อนการประกัน
คุณภาพของคณะ 
กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานใหเปนไป
ตามระบบท่ีกำหนดใน
ขอ 1 และรายงาน
ใหกับคณะกรรมการ
ประจำคณะ เพ่ือ
พิจารณาทุกปการ 
ศึกษา 

 ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการ
จัดการ ไดเสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครั้งท่ี 21/2563 วันท่ี 1 
กันยายน 2563 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-2-
1)  และเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 
วันท่ี 9 กันยายน 2563 (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-2-2) 
   ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการ
จัดการ มีการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยมีคำสั่งคณะ
วิทยาการจัดการท่ี 2/2564แตงตั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลตัวบงชี้จัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปการศึกษา 2563  (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-2-3) และคำสั่งท่ี 1/2564
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจำป
การศึกษา 2563  (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
2-4)  ซ่ึงท้ังคณะกรรมการท้ังสองชุดนี้ และ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะจะ
รวมกันคอยกำกับและติดตามการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ของหลักสูตรและของคณะใหเปนไปตาม
ระบบและกลไกโดย จะมีบันทึกขอความ
การติดตามรายงานผลการดำเนินงานใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-2-5) โดยใหทุกหลักสูตรพรอมท้ัง
คณะสงรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 
เดือนและมีการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานระยะรอบเวลา 9 เดือน (เอกสาร

5.3.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ง
ท่ี 21/2563 วันท่ี 1 
กันยายน 2563    

5.3.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ ครั้งท่ี 
5/2563 วันท่ี 9 
กันยายน 2563 

5.3.1-2-3 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการท่ี 2/2564 
แตงตั้งคณะกรรมการ
กำกับดูแลตัวบงชี้
จัดเก็บขอมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
การศึกษา 2563 

5.3.1-2-4 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการท่ี 1/2564
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจำป
การศึกษา 2563 

5.3.1-2-5 บันทึกขอความ
ติดตามรายงานผล
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

หมายเลข 5.3.1-2-6)  โดยใหทุกหลักสูตร
พรอมท้ังคณะไดสงรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 9 เดือน เพ่ือเตรียมพรอม
รองรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา อีกท้ังยังมการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาดานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตอคณะกรรมการประจำ
คณะ ทุกปการศึกษา โดยในปการศึกษา 
2562 นำเสนอในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-2-2) 

การศึกษา รอบ 6 
เดือน 

5.3.1-2-6 บันทึกขอความ
ติดตามรายงานผล
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รอบ 9 
เดือน 

 

3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามขอ 1 
ของทุกหนวยงานให
เกิดผลตามองค 
ประกอบการประกัน
คุณภาพ 

  คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือสนับสนุน
การดำเนินงานใหเกิดผลตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ใหกับทุกหลักสูตรและทุกหนวยงานภายใน
คณะ เชน จัดสรรงบประมาณใหทุก
หลักสูตรในการดำเนินโครงการท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคท้ังดานวิชาการ ดานกิจการ
นักศึกษา ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-3-1) และจัดสรร
งบประมาณสำหรับการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ
ประกอบการจัดเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลเพ่ือนำไปเพ่ิมพูนความรู
และทักษะของตนเองซ่ึงสงผลใหมีการ
พัฒนาการเรียนการสอน เปนตน             
        นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได
สนับสนนุเรื่องงบประมาณในการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-3-2)   

5.3.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจาย
งบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ 
2564 

5.3.1-3-2 เอกสารแสดงการ
สนับสนนุ
งบประมาณการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

4 มีการประเมินคุณภาพ
ตามวงรอบปการศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามวงรอบป
การศึกษาอยางตอเนื่อง ดังตาราง 

ปการ 
ศึกษา 

วันที่รับการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
เฉล่ีย 

ระดับ 

2562 31 ส.ค –  
1 ก.ย. 63 

4.11** ดี 

2561 26-27 
 ส.ค. 62 

4.08** ดี 

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

หมายเหตุ : ** ปรับเปล่ียนองคประกอบและตัวบงชี ้

(เอกสารหมายเลข 5.3.1-4-1)  

5.3.1-4-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
การศึกษา 2558, 
2559, 2560, 2561 
และ 2562 

5 น ำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพหลักสูตร และ
คณะที่ผานการพิจารณา
ของกรรมการระดับคณะ
เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

       ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการ
จัดการ ไดมีการนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ใน
ปการศึกษา 2562 ดังตาราง                       

คณะ/หลักสูตร ผลการประเมิน
คุณภาพเฉล่ีย 

คณะวิทยาการจัดการ 4.11** 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

3.45 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

3.36 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

3.04 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร
ธุรกิจ 

3.14 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
การคาสมัยใหม 

3.09 

บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญช ี

2.60 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

0 

5.3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งท่ี 5/2563 
วันท่ี 9 กันยายน 
2563  

5.3.1-5-2 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 
29 สิงหาคม 2563 

5.3.1-5-3 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 
13 มีนาคม 2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว 

3.13 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 

2.90 

หมายเหตุ : ** ปรับเปล่ียนองคประกอบและ 
                   ตัวบงชี ้
เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือพิจารณา ในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 9 กันยายน 
2563 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-5-1) โดย
ทางคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดให
ขอแนะนำและขอเสนอแนะวา ควรกำกับ
ติดตามสาขาวิชามีคาคะแนนระดับปาน
กลาง (ต่ำกวา 3.0) ใหมีผลการดำเนินงาน
ระดับดีอยางตอเนื่อง แลวคณะวิทยาการ
จัดการไดมีการนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ใน
ปการศึกษา 2562 นำเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุม
ครั้งท่ี ครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 29 สิงหาคม 
2563 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-5-2, 5.3.1-
5-3)  โดยทางคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัยได
ใหขอเสนอแนะวา ในบางมหาวิทยาลัยท่ี
หลักสูตรใดท่ีมีคะแนนต่ำกวา 3.00 
ติดตอกัน 2 ป อาจใหปดหลักสูตรเพ่ือเปน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในลักษณะนี้ได
หรือไม โดยไดมอบหมายใหอธิการบดีนำ
ขอเสนอแนะนี้ไปพิจารณาและคอยกำกับ
และติดตามและขอใหมีการกำกับติดตามผล
การดำเนินงานหลักสูตรท่ีไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

155 
 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

6 นำผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจาก
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการประจำ
คณะ มาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

    จากท่ีคณะวิทยาการจัดการ ไดนำผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2562 เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวนั้น ก็ไดมีการนำผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุง โดยคณะ
วิทยาการจัดการไดขอมูลเพ่ือจัดทำแผนการ
พัฒนาหลักสูตรท่ีมีคะแนนต่ำกวา 3.01 ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และให
มีผลการดำเนินงานระดับดีอยางตอเนื่อง ซ่ึง
ทางคณะไดมีการกำกับติดตาม หลักสูตรท้ัง 
3 หลักสูตร โดยมีการกำกับติดตามหลักสูตร
โดยคณะกรรมการบริหารคณะและรายงาน
คณะกรรมการประจำคณะไดรับทราบจน
เปนผลใหในปการศึกษา 2563 นี้ ท้ัง 3 
หลักสูตรมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร (5.3.1-6-1, 
5.3.1-6-2) 

5.3.1-6-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปการศึกษา 
2563 

5.3.1-6-2 รายงานผลตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจำป
การศึกษา 2563 

7 มีการจัดทำแผนยก 
ระดับตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพอยาง
ครบถวน และดำเนิน 
การตามแผนโดยตองมี
ผลการประเมินโดย
ภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากป
ท่ีผานมา 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดนำขอเสนอ 
แนะภาพรวมและขอเสนอแนะตาม
องคประกอบจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ มาจัดทำ
เปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำป
การศึกษา 2563 (Improvement Plan) 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-7-1) และไดมีการ
ดำเนินการตามแผน (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-7-2) อยางครบถวนทุกขอ ทำใหผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะโดยภาพรวมนั้น มีคะแนนเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกับปท่ีผานมา 
 
 
 

5.3.1-7-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปการศึกษา 
2563 

5.3.1-7-2 รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปการศึกษา 
2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ปการ 
ศึกษา 

วันที่รับการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
เฉล่ีย 

ระดับ 

2562 31 ส.ค –  
1 ก.ย. 63 

4.11** ดี 

2561 26-27 
 ส.ค. 62 

4.08** ดี 

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

หมายเหตุ : ** ปรับเปล่ียนองคประกอบและ 
                  ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 7 ขอ 7 ขอ(1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน บรรลุ 
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มาตรฐานท่ี 6 อัตลักษณของบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 จำนวนบัณฑิตของคณะท่ีมีอัตลักษณ “จิตอาสา ใฝรู สูงาน” ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  (อ.ณฐ : สิริญพิชญา วาริน ฉัตรชัย) 

ผลการดำเนินงาน 

ขอมูล จำนวน 

จำนวนนักศึกษารุนปสุดทายท้ังหมด (บัณฑิต) 293 

จำนวนนักศึกษารุนปสุดทายท้ังหมดท่ีตอบแบบประเมิน (บัณฑิต) 142 

จำนวนนักศึกษารุนปสุดทายท่ีมีอัตลักษณ “จิตอาสา  ใฝรู  สูงาน” ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด(บัณฑิต) 

138 

 
สูตรการคำนวณ 

1. การหาคารอยละ 

138 
 

X 100 
 

= รอยละ 97.18 
142 

 

2. คะแนนท่ีได 

97.18 
 

X 5 
 

= 4.86 คะแนน 
100 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 97.18 4.86 คะแนน บรรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษารุนปสุดทายท่ีมีอัตลักษณ “จิตอาสา  ใฝรู  สูงาน” 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดขอมูลจากสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.2 ระบบกลไกการสงเสริมผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรตีามอัตลักษณของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (อ.ณฐ อ.รัชฎาพร : สิริญพิชญา วาริน ฉัตรชัย) 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 มีการจัดทำแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา   
อัตลักษณบัณฑิต  
“จิตอาสา ใฝรู สูงาน”
โดยการมีสวนรวมจาก
ภายในคณะ 

 ในการดำเนินงานปการศึกษา 2563 
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2563 ซ่ึงใน
แผนก็จะมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของ
บัณฑิตและนักศึกษา โดยไดมีการรวมจาก
ตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชาท่ีเปน
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและอาจารยแตละสาขาวิชาท่ีเปน
ตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ซ่ึงมีการจัดทำแผนและ
กิจกรรมท่ีเสริมหลักสูตรเพ่ือเปนการหลอหลอม
ใหนกัศึกษาและบัณฑิตไดมีคุณลักษณะท่ี
เปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “จิต
อาสา ใฝรู สูงาน” 
(เอกสารหมายเลข 6.2-1-1) 

6.2-1-1 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2563 

 

2 มีการดำเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรม
ในขอ 1 

 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝรู สูงาน”ตาม
แผนการดำเนินงาน ไดแก 
 - กิจกรรมการแขงขันกีฬานองพ่ีสีสม
ประจำปการศึกษา 2563 
(เอกสารหมายเลข 6.2-2-1) 
 - กิจกรรมสารภีเกมส ประจำป
การศึกษา 2563 
(เอกสารหมายเลข 6.2-2-2) 
 - โครงการอบรมผู นำนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2563 

6.2-2-1 สรุปกิจกรรมการ
แขงขันกีฬานองพ่ีสี
สมประจำป
การศึกษา 2563 

6.2-2-2 สรุปกิจกรรมสารภี
เกมส ประจำป
การศึกษา 2563 

6.2-2-3 สรปุโครงการอบรม
ผูนำนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปการศึกษา 
2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

(เอกสารหมายเลข 6.2-2-3) 
        ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมที่สามารถ
ช  วย เสร ิม ให น ั กศ ึ กษาและบ ัณฑ ิ ต ได  มี
คุณลักษณะที ่เปนไปตามตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย “จิตอาสา คือ เปนผูที่มีจิตใจท่ี
เปนผู ให ความชวยเหลือดวยกำลังแรงกาย 
แรงสมอง โดยไมหวังผลตอบแทนสวนตัว  ใฝรู 
คือ เปนผูที่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ 
เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอกอยางสม่ำเสมอและมีทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต และสูงาน คือ เปนผูที่มี
ความมุงมั ่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน วินัย มี
ความเพียรพยายามและมีความรับผิดชอบใน
หนาท่ี” 

3 ในทุกกิจกรรมท่ี
ดำเนินการ มีการ
ประเมินผล
ความสำเร็จตามตัว
บงชี้วัดความสำเร็จ
อยางครบถวน 

 เมื ่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เสร็จสิ้นแลว ไดมีการนำผลการดำเนินงานเขาท่ี
ประชุมโดยที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายถึงผล
ของการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั ้ง 3 
กิจกรรมโดยไดประเมินผลความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมและตามตัว
บงชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวบงชี ้ ผลการประเมิน 

กิจกรรมการ
แขงขันกีฬานองพี่
สีสมประจำป
การศึกษา 2563 

1.จำนวนผูเขารวม
ไมนอยกวารอยละ 
80 
2. ความพึงพอใจ
ไมต่ำกวา 3.51 
3. นักศึกษาที่เขา
รวมเกิดทักษะตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
และอัตลักษณ ไม
นอยกวารอยละ 
80 

1.ผูเขารวม
กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ อยูที่
ระดับ 4.05 
3. นักศึกษาที่เขา
รวมเกิดทักษะตาม
คุณลักษณะ
บัณฑิตและอัต
ลักษณ รอยละ 
85.50 
 

6.2-3-1 สรุปกิจกรรมการ
แขงขันกีฬานองพ่ีสี
สมประจำป
การศึกษา 2563 

6.2-3-2 สรุปกิจกรรมสารภี
เกมส ประจำป
การศึกษา 2563 

6.2-3-3 สรุปโครงการอบรม
ผูนำนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปการศึกษา 
2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
กิจกรรมสารภี
เกมส ประจำป
การศึกษา 2563 

1. ผูเขารวมไม
ต่ำกวารอยละ 
90 
2. ความพึงพอใจ
ไมต่ำกวา 3.51 
3. รอยละ 80 
ไดรับการพัฒนา
ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

1.จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 1,187 
คน 
2. ความพงึพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ อยูที่
ระดับ 4.02 
3. นักศึกษาไดรับ
การพัฒนา
ตามอัตลักษณ 
รอยละ 85.10 

โครงการอบรม
ผูนำนักศึกษา 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำป
การศึกษา 2563 

1. ผูเขารวมไม
ต่ำกวารอยละ 
90 
2. ความพึงพอใจ
ไมต่ำกวา 3.51 
3. รอยละ 80 
ไดรับการพัฒนา
ตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

1.จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ รอยละ 
100 
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ อยูที่
ระดับ 5.00 
3. นักศึกษาไดรับ
การพัฒนา
ตามอัตลักษณ 
รอยละ 88.89 

 ท้ัง 3 โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการนั้น 
มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวบงชี ้วัด
ความสำเร็จอยางครบถวนท้ัง 3 กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 6.2-3-1, 6.2-3-2,6.2-3-3) 

4 ประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
ตามอัตลักษณของ
บัณฑิต“จิตอาสา ใฝรู  
สูงาน” 

 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของบัณฑิต“จิตอาสา  
ใฝรู สูงาน” โดยทางดานจิตอาสาจะประกอบ
ไปดวย ความมีน้ำใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน มี
ความเสียสละ และความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานใฝรู จะประกอบไปดวย ความพยามยาม
ใฝหาความรู เพ่ือพัฒนางานและตนเอง ความรู
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และ
การใชเทคโนโลยีตางๆ และทางดานสูงาน จะ
ประกอบไปดวย การประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การ

6.2-4-1 ผลประเมินบัณฑิต
ตามอัตลักษณ “จิต
อาสา  ใฝรู  สูงาน” 
ปการศึกษา 2563 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ประเมินสมรรถนะของบัณฑิต และการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงขอมูลท้ังหมดนี้จะมีการ
สรุปผลโดยสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (เอกสารหมายเลข 6.2-4-1) 

5 ประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผนครบถวนทุก
วัตถุประสงค 

 เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนงาน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามอัตลักษณ
บัณฑิตและนักศึกษา “จิตอาสา ใฝรู  สู งาน” 
แลวทางคณะวิทยาการจัดการไดมีการประเมิน
ความสำเร ็จตามวัตถุประสงคของแผนตาม
วัตถุประสงคครบทุกขอ  

วัตถุประสงค
ของแผน 

ตัวชี้วดั/และคา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1. เพื่อสงเสริมให
นักศึกษาไดมี
สวนรวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนางาน
นักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. เพื่อให
นักศึกษามีทักษะ
ตามมาตราฐาน
ผลการเรียนรู
ตามกรอบ
มาตราฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ
และมีอัตลักษณ
ตามที่
มหาวิทยาลัย
กำหนด 
3. เพื่อให
นักศึกษามี
ความรูและมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เชิงปริมาณ:  
1. จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินการไม
นอยกวา 5 
กิจกรรม 
2. นักศึกษาไดมี
สวนรวมใน
โครงการ/
กิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 60 

 
1. จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 9 
กิจกรรม 
2. นักศึกษามี
สวนรวมใน
โครงการ/
กิจกรรมเฉล่ีย
รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ :  
1. ความสำเร็จ
ของแผนไมนอย
กวารอยละ 80 
2. นักศึกษามี
ทักษะทั้ง 5 ดาน 
ตามมาตราฐาน
ผลการเรียนรู
ตามกรอบ
มาตราฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 
และมีอัตลักษณ
ตามที่
มหาวิทยาลัย
กำหนดไมนอย
กวารอยละ 60 
3. นักศึกษามี
ความรูและมีสวน

 
1. ความสำเร็จ
ของแผนรอยละ 
100 
2. นักศึกษามี
ทักษะทั้ง 5 ดาน 
ตามมาตราฐาน
ผลการเรียนรู
ตามกรอบ
มาตราฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 
และมีอัตลักษณ
ตามที่
มหาวิทยาลัย
กำหนดเฉล่ียรวม
รอยละ 86.39 
3. นักศึกษามี
ความรูและมีสวน

6.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 
1/2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
รวมในการ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา
ทองถิ่นไมนอย
กวารอยละ 60 

รวมในการ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา
ทองถิ่นเฉล่ียรอย
ละ 84.40 

เชิงเวลา : การ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กำหนดทุก
โครงการ 

 เชิงตนทุน : 
คาใชจายของ
โครงการ/
กิจกรรมเปนไป
ตามงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติ 

คาใชจายของ
โครงการ/
กิจกรรมเปนไป
ตามงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติ 

 

    เพื่อจะไดรายงานการประเมินผลนี้ใหแก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จัดการตอไป (เอกสารหมายเลข 6.2-5-1) 

6 นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผน หรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

 เม่ือดำเนินการเสร็จแลวงานกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ไดนำผลของ
แผนการดำเนินงานและผลของกิจกรรมท้ัง 3 
กิจกรรมเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการเพ่ือ
พูดคุยแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะการ
ดำเนินงาน โดยกิจกรรมสานสัมพันธนอง-พ่ีสี
สม ประจำปการศึกษา 2563 และกิจกรรม
สารภีเกม ควรเพ่ิมในดานการประชาสัมพันธ 
สวนโครงการอบรมผูนำนักศึกษา ประจำป
การศึกษา 2563 ควรเพ่ิมการนำความรูมาปรับ
ใชในชีวิตประจำวัน  
(เอกสารหมายเลข 6.2-6-1) 
 โดยไดเอาขอเสนอแนะที่ไดไปรวมกัน
เพื ่อจ ัดทำแผนและกิจกรรมในปการศึกษา 
2564 ตอไป (เอกสารหมายเลข 6.2-6-2) 

6.2-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการ
จัดการครั้งท่ี 
1/2564 

6.2-6-2  แผนงานพัฒนา
กิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร 
ปการศึกษา 2564 
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ขอ เกณฑ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

7 รอยละของบัณฑิตท่ี
มีอัตลักษณตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด
ไมนอยกวารอยละ 80 
โดยสำรวจจากผูใช
บัณฑิต 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการสำรวจ
ความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตในเรื่องรอยละ
ของบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด สรุปผลการประเมิน คณะวิทยาการจัด
มีบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด รอยละ 97.18 มีบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย จำนวน 138 คน จากจำนวน
บัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต 
จำนวน 142 คน 

6.2-7-1  ผลประเมินบัณฑิต
ตามอัตลักษณ “จิต
อาสา ใฝรู สูงาน” ป
การศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

มีการดำเนินการ 7 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน บรรลุ 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจำปการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามมาตรฐานคุณภาพ ระดับคณะ 
 จากผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เม่ือประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด ในรอบปการศึกษา 2563 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

 
ตัวบงชี ้

 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
การบรรลุ
เปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผลลัพธผูเรียน 
1.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

3.51 
คะแนน 

34.66 = 4.33 คะแนน บรรล ุ 4.33 คะแนน 
8 

1.2 การไดงานทำหรือ
ผลงานวิจัยของผูสำเร็จ
การศึกษา  

     4.81 คะแนน 

1.2.1 (ปริญญาตรี)        
รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 
80 

32.35 = 4.62 คะแนน บรรล ุ 4.62 คะแนน 
7 

1.2.2 (ระดับปริญญา
โท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

3.50 
คะแนน 

5        = 5 คะแนน บรรล ุ 5 คะแนน 
1 

1.3 นักศึกษารุนปสุดทาย
ระดับปริญญาตรีท่ีมีความ 
สามารถดานดิจิทัล และ
สราง หรือมีสวนรวมในการ
สราง สรรคนวัตกรรม 

     3.63 คะแนน 

1.3.1 รอยละของ
นักศึกษารุนปสดุทายระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอบผานการ
ทดสอบความสามารถดานท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด 

รอยละ 
60 

151 X100 = 45.07 ไมบรรล ุ 2.25 คะแนน 
335 100 

= 2.25 

1.3.2 รอยละของ
นักศึกษารุนปสดุทายระดับ
ปริญญาตรีท่ีสรางหรือมีสวน
รวมในการสรางสรรค
นวัตกรรม 

รอยละ 
10 

55 X100 = 16.42 x 5 บรรล ุ 5.00 คะแนน 
335   10 

= 8.21 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ดานผลลัพธผูเรียน  เฉลี่ยรวม 4.26 คะแนน 
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ตัวบงชี ้

 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
การบรรลุ
เปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

มาตรฐานท่ี  2  ดานผลลัพธ งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 
2.1 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจำ 

รอยละ 
20 

5.4 X 100 = 12 x 5 ไมบรรล ุ 3.00 คะแนน 

45 20 
= 3.00 

2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค  หรือนวัตกรรมของอาจารยประจำ 5.00 คะแนน 
2.2.1 รอยละของ

ผลงานวิจัย ผลงาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรม              
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน (8 จังหวัด)     

รอยละ 
30 

7 X 100 = 77.78 x 5 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

9 30 
 

= 12.96 

2.2.2 รอยละ
ผลงานวิจัย ผลงาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี
เกิดจากการดำเนินการ
รวมกันกับเครือขายภายนอก
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 
20 

3  
 
X 

 
 

100 

 
 
= 

33.33 x 5 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

9 20 
 

= 8.33 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดานผลลัพธ งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เฉลีย่รวม 4.00 คะแนน 

มาตรฐานท่ี 3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการแกชุมชน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 

3.1 จำนวนชุมชนท่ีไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระ
ราโชบาย 

 

2 ชุมชน 10 ชุมชน บรรล ุ 5.00 คะแนน 

3.2 จำนวนชุมชนเปาหมาย
ท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตามพระราโชบาย 

 

2 ชุมชน 4 ชุมชน บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการแกชุมชน และเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 

เฉลี่ยรวม 
 

5.00 คะแนน 

มาตรฐานท่ี 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

4.1 จำนวนองคความรูหรือ
ฐานขอมูลทางดานศิลป 
วัฒนธรรม  ประเพณี             
ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีคณะ
ดำเนินการหรือมีสวนรวม       
ในการดำเนินการ  เพ่ือ
เสริม สรางคุณคาและ
จิตสำนึกรักทองถิ่นตามพระ
ราโชบาย  

5 เรื่อง 7 เรื่อง บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เฉลี่ยรวม 5.00 คะแนน 
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ตัวบงชี ้

 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
การบรรลุ
เปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

มาตรฐานท่ี 5 ดานระบบกลไกการบริหารจัดการ 

5.2 การบริหารงานตาม               
พันธกิจและวิสัยทัศน 

      4.22 คะแนน 

5.2.1 จำนวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวน
อาจารยประจำ                   

รอยละ 
0 

25.18 - 25 
 

X100 
 

= 
 

0.72 % 
ไมบรรล ุ 4.82 คะแนน 

25 

5.2.2 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

6 ขอ 6 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.3 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีท่ีสรางความ
เปนพลเมืองท่ีรูคณุคาและรัก
ความเปนไทย  

5 ขอ 5 ขอ (ขอ1,2,3,4,5) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.4 ระบบกลไกดาน
การสรางงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรม  

7 ขอ 6 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6) ไมบรรล ุ 4.00 คะแนน 

5.2.5 เงินสนับสนุน
งานวิจัย งานสรางสรรค  
หรือนวัตกรรม  

5 
คะแนน 

สาย
มนุษยฯ 

1,148,000  = 25,511.11X 5 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

45 
 

25,000 
= 5.10 

5.2.6 ระบบกลไกดาน
การใหบริการวิชาการแก
ชุมชน  

7 ขอ 7 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6,7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.7 ระบบกลไกการมี
สวนรวมกับมหาวิทยาลยัใน
การดำเนินงานดานศิลปะ 
วัฒนธรรมและความเปนไทย   

6 ขอ 6 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.8 ระบบกลไกการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  

7 ขอ 5 ขอ (ขอ1,2,3,4,5) ไมบรรล ุ 4.00 คะแนน 

5.2.9 อาจารยประจำ
คณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

รอยละ 
20 

13 X100 
 

= 28.89 x 5 บรรล ุ 3.61 คะแนน 

45 40 
= 3.61 

5.2.10 อาจารยประจำ
คณะท่ีดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ  

รอยละ 
20 

6 X100 
 

= 13.33 X 5 ไมบรรล ุ 1.11 คะแนน 

45 60 
= 1.11 

5.2.11 การกำกับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
และเอกลักษณของคณะ   

6 ขอ 5 ขอ (ขอ1,3,4,5,6) บรรล ุ 4.00 คะแนน 
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ตัวบงชี ้

 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
การบรรลุ
เปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
5.2.12  การบริหารตาม

หลักธรรมภิบาลของ
คณะกรรมการประจำคณะ
และผูบริหารของคณะ   

7 ขอ 7 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6,7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

5.2.13 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม  

3.01 
คะแนน 

29.63 = 3.29 ไมบรรล ุ 3.29 คะแนน 

9 

5.3 การบริหารงานดาน
ประกันคุณภาพ  

7 ขอ 7 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6,7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ดานระบบกลไกการบริหารจัดการ เฉลีย่รวม 4.61 คะแนน 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณของบณัฑิต 
6.1 จำนวนบัณฑิตของ
คณะท่ีมีอัตลักษณ “จิต
อาสา ใฝรู สูงาน”ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด  

รอยละ 
80 

107  
X100 = 

97.27 x 5 บรรล ุ 4.86 คะแนน 

110 100 
= 4.86 

6.2 ระบบกลไกการ
สงเสริมผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามอัต
ลักษณของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ1,2,3,4,5,6,7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 อัตลักษณของบัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.93 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา ระดับคณะ 

 
องคประกอบ 

 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย  
ผลการประเมิน 

 

I+P 
 

O คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 3 - 4.33,4.81, 
3.63 

4.26 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 2  ดานผลลัพธ งานวิจัย              
งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

2 - 3.00, 
5.00 

4.00 ระดบัคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 3  ดานผลลัพธการบริการ
วิชาการแกชุมชน และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลยัตามพระราโชบาย 

2 - 5.00, 
5.00 

5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  ดานผลลัพธ
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

1 - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5  ดานระบบกลไกการ
บริหารจัดการ 

2 4.22, 
5.00 

- 4.61 ระดับคุณภาพ ดมีาก 

รวมตัวบงชี ้ 10 2 8   

คะแนนเฉลี่ย  4.61 4.47 4.50 ระดับคุณภาพด ี
ผลการประเมิน  ดีมาก ดี 

ตาราง 3 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 

 
องคประกอบ 

 

 

ตัวบงช้ี 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย  
ผลการประเมิน 

 

I+P 
 

O คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 1  ดานผลลัพธผูเรียน 3 - 4.33,4.81, 
3.63 

4.26 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 2 ดานผลลัพธ งานวิจัย              
งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

2 - 3.00, 
5.00 

4.00 ระดบัคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 3 ดานผลลัพธการบริการ
วิชาการแกชุมชน และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลยัตามพระราโชบาย 

2 - 5.00, 
5.00 

5.00 ระดับคุณภาพ ดมีาก 

มาตรฐานที่ 4  ดานผลลัพธ
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

1 - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5  ดานระบบกลไกการ
บริหารจัดการ 

2 4.22, 
5.00 

- 4.61 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 6  อัตลักษณของบัณฑิต 2 5.00 4.86 4.93 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
รวมตัวบงชี ้ 12 3 9   

คะแนนเฉลี่ย  4.74 4.52 4.57 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก 
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ตาราง 4 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน  โอกาสในการพัฒนา จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะในการ
พัฒนา 

 มาตรฐานท่ี  1  ดานผลลัพธผูเรียน  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

-  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยูในระดับดี ทุกสาขาวิชา
สวนใหญของคณะมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีไดงาน
ทำ หรือประกอบอาชีพอิสระเกินรอยละ 80 ของ
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 

-  ผลงานของผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกคนไดรับการตีพิมพและ
เผยแพร 

 

- มหาวิทยาลัยอยูในเขตโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปนแผน
ยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 ซ่ึงจะมีบริษัทมา
ลงทุน ทำใหมีสถานประกอบการ เพ่ือฝกปฏิบัติ
หลากหลายมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- ควรพัฒนาเสริมความรูดานดิจิทัลใหกับนักศึกษา - ควรมีโครงการท่ีพัฒนาความรูดานดิจิทัลให
นักศึกษา และฝกใหนักศึกษาไดมีทักษะดานดิจิทัล 

 
 
มาตรฐานท่ี  2  ดานผลลัพธ งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

-  คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจำนวนอาจารย
ประจำเกินเกณฑอยางตอเนื่อง 

- ชุมชนยังมีความตองการศาสตรความรูทุกสาขาวิชา
ของคณะ เพ่ือนำไปพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- คณาจารยควรตีพิมพผลงานทางวิชาการท่ีสามารถ
ของตำแหนงทางวิชาการได  

 

- สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการท่ี
สามารถของตำแหนงทางวิชาการได 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการแกชุมชน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

- คณะมีการบริการวิชาการแกชุมชนและเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย และยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีของคณะ เกินกวาเปาหมายท่ีคณะไดตั้งไว 

 

- ชุมชนยังมีความตองการศาสตรความรูทุกสาขาวิชา
ของคณะ เพ่ือนำไปพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- เสริมการบริการวิชาการแกชุมชนใหครบทุกศาสตรใน
คณะ 

 

- ควรมีโครงการบริการวิชาการของคณะ ท่ีบูรณาการ
ตามศาสตร 

มาตรฐานท่ี 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

- คณะมีความรวมมือกับชุมชน และเขาไปมีสวนรวม
ในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินใน
รูปแบบตาง ๆ 

- จังหวัดฉะเชิงเทรามีบริบทท่ีหลากหลาย สามารถ
สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินได 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- - คณะควรนำฐานขอมูลของชุมชนทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมมาสานตอกับการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะ 

 

 มาตรฐานท่ี 5 ดานระบบกลไกการบริหารจัดการ  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

-  คณะมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยเกิดข้ึนตาม
พันธกิจอยางตอเนื่อง 

-  มีนโยบายทิศทาง และนโยบายของประเทศ พรอม
ท้ังนโยบายของกลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสนับสนุน
ใหทำงานรวมกับชุมชน และสถานประกอบการ 

-  ชุมชนมีความตองการความรูในศาสตรของคณะ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- คณะควรเพ่ิมคณาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก และ
มีผลงานทางวิชาการ 

-  สงเสริมใหคณาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
-  สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานวิชาการท่ี

สามารถขอตำแหนงทางวิชาการได 
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มาตรฐานท่ี 6 อัตลักษณของบัณฑิต  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

-  โดยลักษณะของบัณฑิต และนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการเปนนักกิจกรรม ชวยเหลือสังคม ซ่ึงเปนผลมา
จากการปลูกฝงอัตลักษณ “จิตอาสา ใฝรู สูงาน” 

 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- - คณะควรเพ่ิมพ้ืนท่ี เพ่ือใหโอกาสนักศึกษา/บัณฑิต
ไดแสดงศักยภาพ “จิตอาสา ใฝรู สูงาน” 
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