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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นเพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการรายงานการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการตรวจสอบและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ได้สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลข้อมูลและสังเคราะห์เอกสาร
จัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปได้ด้วยดี มีคุณภาพ และมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
ลงนาม      คณบดี 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์) 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
คำนำ  (2) 
สารบัญ  (3) 
บทสรุปผูบ้ริหาร (4) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 2 
 เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 3 
 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 4 
 คณะกรรมการบริหาร 5 
 ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร 6 
 ข้อมูลนักศึกษา 11 
 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 12 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนนิงานของคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 13 
 มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 13 
 มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 22 
 มาตรฐานที่  3  ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 32 
 มาตรฐานที่  4  ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 39 
 มาตรฐานที่  5  ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 44 
 มาตรฐานที่  6  อัตลักษณ์ของบัณฑิต 139 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 145 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 
1.1 การผลิตบัณฑิต  

ในรอบปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียง  ดังนี้  

• ด้านวิชาการ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 นักศึกษาสาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์  
 

รางวัล Best Support ในการ
ประกวด มิวสิควิดโีอ Topline 
creator awards คร้ังที่ 5 TDCA5  

บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล 
จำกัด 

2 นายศุภกฤต คำหมั่น 
นายกฤตพล นามไธสง 
นางสาวกัญญาณัฐ สมมิตร 
นางสาวโสรญา ทับแก้ว 
นางสาวกุลปรียา กุลพานชิ 
นางสาวชวิศา จนิตเวชศาสตร ์
(นักศึกษาสาขาวชิา การจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 

รางวัลชมเชย จากการแข่งขันทกัษะ
ทางวชิาการและวิชาชีพ  
“การประกวดแผนธุรกิจ 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
เทพสตร ี

3 นายศิวกร มั่นคง (นักศึกษา
สาขาวชิาการท่องเที่ยว) 

รางวัลชนะเลิศ Caster ในงาน 
Advice E-Sport 2019 

บริษัท แอดไวซ์ ไอที  
อินฟินิท จำกัด 

 

• ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 นายวีรวชัร ทรงศักดิ์ 
นางสาวสุพิชฌาย์ พรหมรุ่งสวัสดิ์ 
นายธนาวฒุิ พันธ์แสน 
นางสาวสุพรรษา นาคนลิ 

รางวัลชมเชยจากการประกวด
มารยาทไทย ระดบัอุดมศึกษา  

คร้ังที่ 7 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
เทพสตร ี

 

1.2 การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย รวมถึงผลักดันให้มีการตีพิมพ์ผลงาน    

ซึ่งจากการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้   
➢ จำนวนบทความวิจ ัยฯ  ที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (0.2) 
จำนวน 5 ผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.6) จำนวน 2 ผลงาน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.8) จำนวน 2 ผลงาน 
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1.3 การบริการวิชาการ    
➢ คณะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
คณะดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีชุมชนที่

ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย  จำนวน 7 ชุมชน  คือ   
1. หมู่ 3 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2. บ้านหนองทราย ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
4. หมู่ 5 บ้านวังควาย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. หมู่ 3 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. บ้านแล้ง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านเขาดิน หมู่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
➢ คณะจัดโครงการให้กับชุมชน  

  1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
ราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปร
รูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่วย กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองเขื่อน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
➢ จัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

1. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน “ชุมชนแห่งความสุข Happy 8 Riew”  

➢ จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัย  
     1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างศักยภาพนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทยและ
นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2. โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
สืบสานความเป็นไทย ทำบุญวันขึ้นปีใหมา พ.ศ. 2563 ร่วมสานสายใยความผูกพันและจิตอาสาของ
บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชา 
  
นอกจากนี้  อาจารย์มหาวิทยาลัยยังสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  ดังนี้  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 อ.วนิดา รุ่งแสง 
อ.ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
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2. การนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.  คณะควรกำกับให้ทุกหลักสูตรมีการทบทวน

แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือจะ
ได้มั่นใจในผลการสำรวจและนำมาวางแผน
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา  การจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด  เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอันจะทำ
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรมีโอกาส
ได้งานทำ ตรงสาขาวิชามากขึ้น  

- ประชุมประธานสาขาวิชา / 
ประธานหลักสูตร เพ่ือทบทวนแบบ
สำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ของแต่ละ
หลักสูตร 

 คณะมอบให้สาขาวิชาทบทวนแบบสำรวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF ของแต่ละหลักสูตร 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรกำกับให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ วางแผนช่วยเหลือให้นักศึกษา
ดำเนินการทำวิจัย จัดทำบทความเพ่ือ
เผยแพร่ในแหล่งที่มีค่าระดับคะแนนสูงให้
ทันเวลาของการสำเร็จการศึกษา  

- แจ้งประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต  กำกับให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
วางแผนช่วยเหลือให้นักศึกษา
ดำเนินการทำวิจัย จัดทำบทความเพ่ือ
เผยแพร่ในแหล่งที่มีค่าระดับคะแนนสูง
ให้ทันเวลาของการสำเร็จการศึกษา  
 

 คณะทำบันทึกข้อความแจ้งประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต เพ่ือ กำกับให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ วางแผนช่วยเหลือ
ให้นักศึกษาดำเนินการทำวิจัย จัดทำบทความเพ่ือเผยแพร่
ในแหล่งที่มีค่าระดับคะแนนสูงให้ทันเวลาของการสำเร็จ
การศึกษา 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 
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3.  คณะควรวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถ
ด้านดิจิทัลตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดนำมา
จัดทำเป็นสมรรถนะชั้นปี จัดให้มีการทดสอบ
ตามสมรรถนะ  แต่ละชั้นปี มีการจัดกิจกรรม
พัฒนา ซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่
ผ่าน และทดสอบความรู้รวบยอดก่อนการ
สำเร็จการศึกษา 

 
 

- ประชุมประธานสาขาวิชา เพื่อ
วิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถ
ด้านดิจิทัลตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
นำมาจัดทำเป็นสมรรถนะชั้นปี 

 คณะดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
เป็นผู้ออกแบบทดสอบและทดสอบความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 

4.  คณะควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาให้คณาจารย์มีทักษะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในรูปแบบการ บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน  

- อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาให้คณาจารย์มีทักษะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาในรูปแบบการบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน 

 เนื่องจากมีสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาในรูปแบบการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดอบรมอาจารย์ในคณะ 
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการ
พัฒนาสื่อ พัฒนาเว็บไซต์ และคู่มือการจัดทำบัญชี มอบ
ให้กับชุมชมบางส่วน โดยมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฯ) 
 
 
 
 
 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1.  คณะควรกำกับให้อาจารย์มีการทำวิจัยอย่าง

ทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI 1 และ TCI 2 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำไปยื่นขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 

- ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยระดับคณะ เพ่ือกำหนด
นโยบายให้คณาจารย์ในคณะพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร TCI 1 และ TCI 2 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำไปยื่น
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 

 คณะได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากทุน 
FRMU โดยผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมอนุกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะซึ่งได้กำหนดเป็นเงื่อนไข
ให้ผู้รับทุนวิจัยต้องนำตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI 1 
และ TCI 2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำไปยื่นขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ผลการวิจัย 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 
1.  ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่

สังคมกับการจัดการเรียนการสอน จัดทำองค์
ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน นำมาพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม 
ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจนสามารถนำไปใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอ่ืนให้มีความ
เข้มแข็ง  

- ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการเพ่ือ กำหนดนโยบายให้
คณาจารย์ในคณะ 
- มีการบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอน 
จัดทำองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำมา
พัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม ให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีจนสามารถนำไปใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอ่ืนให้มี
ความเข้มแข็ง 
 

 เนื่องจากมีสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ข้อมูลที่
คณะเตรียมไว้สำหรับการบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา เพื่อ 
กำหนดกิจกรรมจัดทำองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน นำมาพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม ให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจนสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาชุมชนอ่ืนให้มีความเข้มแข็งต่อไป ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการพัฒนาสื่อ 
พัฒนาเว็บไซต์ และคู่มือการจัดทำบัญชี มอบให้กับชุมชม
บางส่วน โดยมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฯ) 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
1.  ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ดำเนินกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
หาองค์ความรู้  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้
สามารถนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน สร้างมูลค่า 
และโอกาสให้กับชุมชน รวมทั้งให้เกิดคุณค่า
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

- คณะวิทยาการจัดการ ควรจัด
โครงการ/ กิจกรรมที่สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ ที่สามารถนำมาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีและสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนและสามารถ
สร้างมูลค่าและโอกาสให้กับชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งให้ชุมชนเกิด
ความภาค ภูมิใจในความเป็นไทย 

 

 

 

 ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางคณะวิทยาการจัดการ 
ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักในด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยร่วมกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น  เพ่ือสร้างหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือ
ฐานข้อมลูทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทีด่ำเนินการหรือมีส่วนร่วมเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย  จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งดำเนินการโดยคณะ  จำนวน 3 
เรื่อง ได้แก่ เรื่องวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสมุนไพร
พ้ืนบ้าน เรื่องวิถีชุมชนบานเขาดิน และทางคณะวิทยาการ
จัดการได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น  จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสถานที่สำคัญใน
จังหวัดฉะเชิงเทราที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
นิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 
1.  ควรทบทวนการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน 

โครงการ กิจกรรม ให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ 
เกิดผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด 

-  คณะมีการทบทวนและปรับปรุงการ
กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน และ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดผลลัพธ์ตามที่ได้
กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

 ในปีการศึกษา 2562 นี้ งานกิจการนักศึกษา ได้มี
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 11 กิจกรรม ซึ่งใน
แต่ละกิจกรรมนั้นจะถูกกำหนดโดยแผนงานแผนการ
ดำเนินงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ปีการศึกษา  2562 โดยแผนนี้จะผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือพิจารณาแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 
พิจารณาวัตถุประสงค์ของแผน ของโครงการ ของกิจกรรม 
ว่าสอดคล้องและสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์เพื่อเกิดผลลัพธ์
ตามท่ีโครงการ/กิจกรรมได้กำหนดไว้หรือไม่ จากนั้นแผน
ดังกล่าวก็จะนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะ
โดยมีผู้ทรงทั้งภายนอกและภายในเป็นผู้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน ของโครงการ
และของกิจกรรม ว่าสอดคล้องและสะท้อนให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์เพื่อเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน
โครงการ/กจิกรรม 
 
 

รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา 
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2.  ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  หาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
มหาวิทยาลัย   

- วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย หาแนวทางใน
การแก้ไข และนำไปดำเนินการ  

 คณะกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่
ทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเพ่ือนำข้อมูลเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 
 

รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 

3.  ควรสนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ นำ
ผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดเป็นองค์ความรู้
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้มีการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

- จัดประชุมอาจารย์ในคณะเพ่ือ
แนะนำให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการการจัดการความรู้ไป
ปฏิบัติ และนำผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สกัดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 คณะดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง
เทคนิคการสอนออนไลน์ และแนะนำให้อาจารย์นำความรู้
ที่ได้จากกระบวนการการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ และนำ
ผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในควรกำหนดประเด็นความเสี่ยงตาม
บริบทของคณะ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
จัดลำดับความสำคัญ จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ 
ติดตาม ให้มีการดำเนินการ เพ่ือให้ความเสี่ยง
ลดลง  

1. กำหนดประเด็นความเสี่ยงตาม
บริบทของคณะ  

2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับ
ความสำคัญ  
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ 
ติดตาม ให้มีการดำเนินการ เพ่ือให้
ความเสี่ยงลดลง 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  เพ่ือกำหนด
ประเด็นความเสี่ยงได้ 3 ประเด็นเพื่อนำมาจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง ลำดับความสำคัญดังนี้  
1) คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 58  
2) จำนวนนักศึกษาใหม่โดยภาพรวมของคณะลดลง และ 
3) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 
มีกากำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามเพ่ือให้ความ
เสี่ยงลดลงพบว่าความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดลงคือ 
คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 58 สำหรับความ
เสี่ยง จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง และการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย ยังคงมีแนวโน้ม
ไม่ลดลงโดยเฉพาะจำนวนนักศึกษาใหม่ของบางสาขาวิชา
ไม่เป็นเป็นไปตามเป้าหมายใน มคอ.2 ส่งผลให้จำนวน
นักศึกษาท้ังหมดของคณะมีแนวโน้มลดลง  สำหรับการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
เนื่องจาก ปีงบประมาณนี้มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลทำให้
การอนุมัติใช้งบประมาณแผ่นดินมีความล่าช้า  ประกอบ
กับเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องมีการปรับ

รองคณบดี
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ แผนการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

โครงการและการใช้งบประมาณเงินรายได้  ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด  

5.  คณะควรมีการประชุมร่วมกับสาขาวิชาเพ่ือ
พิจารณาสาเหตุของหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง เพื่อนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี   

- ประชุมประธานสาขาวิชา เพื่อ
พิจารณาสาเหตุของหลักสูตรที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เพื่อ
นำไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีค่า
คะแนนอยู่ในระดับดี   

 คณะดำเนินการรวบรวมผลการประเมินหลักสูตรของ
ทุกหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาสาเหตุของหลักสูตร
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เพ่ือนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดีขึ้น 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 
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3. ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I+P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 - 3.81, 
2.01, 
3.57 

3.13 ระดับคุณภาพพอใช ้

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย              
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2 - 2.11, 
5.00 

3.56 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั       
ตามพระราโชบาย 

2 - 5.00,
4.00 

4.50 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ               
ความเป็นไทย 

1 - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหาร
จัดการ 

2 3.96, 
5.00 

- 4.48 ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบณัฑิต 2 5.00 4.86 4.93 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 12 4.65 3.93 4.11 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน  ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 

 

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

ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ 
2. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชามีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ 
3. นักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่ำกว่าเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรมีมาตรการเร่งรัดและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำทำผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการ รวมทั้งการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา 
2. ควรจัดทำแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

นักศึกษา พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินการตามแผน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 
 

ข้อมูลทั่วไป  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พ.ศ. 2556 คณะมีการเปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  ปาอ้าย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561   

พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2562 คณะมีการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่     

ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มีที่ตั้งอยู่ที่อาคาร 1  อาคาร 3 และอาคารสำนักงานคณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000  สำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 
ภายใต้การบริหารงานของคณบดี  โดยโครงสร้างการบริหารงานมีคณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการ
บริหารคณะ  และคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  มีรองคณบดี  3 ด้านคือ รองคณบดีวิชาการและ
งานวิจัย  รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีกิจการนักศึกษา  และมีหน่วยงาน
ภายในคณะแบ่งเป็น 10 หน่วยงานคือ สำนักงานคณบดี  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการ
จัดการ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการที่มีการบริหารในลักษณะของสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยภาคปกติเปิดสอนจำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้  

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

ปรัชญา   
การบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐานของความสำเร็จ 

วิสัยทัศน์  
คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ ใส่ใจธรรมาภิบาล วิจัยและบริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

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

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

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

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

จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

การตลาด 

การบัญชี 

การจัดการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นิเทศศาสตร์ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

การจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

คณะวิทยาการจัดการ 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 
 

รองคณบดีวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี
วิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

การจัดการ 

 

การตลาด 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

 

การบัญชี 

 

นิเทศศาสตร ์

การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริการ
การศึกษา 

ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 

บริหารธุรกิจ 

(MBA) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างบริหาร 

 
คณะกรรมการบริหาร 

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

6. นางสาววาริน ภารสุคนธ์   นักวิชาการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
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ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร   

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

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

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

นานาชาติ) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

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

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

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

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

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

8. นายประสาน  นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

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

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

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

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

12. นางสาววนิดา  รุ่งแสง อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
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ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

20. นายอำนวย ปาอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.  

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
21. นายคมสันต์ ธีระพืช อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการ) 

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

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

23. นายจัดการ หาญบาง อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ))         
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 

24. นายจารุต ฐิติวร อาจารย์ พบ.ม. (พัฒนการเศรษฐกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
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ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

25. นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

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

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

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

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

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

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

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

33. นางสาวปรัชญาเมธี  เทียนทอง อาจารย์ ดร. บธ.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

34. นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย ์ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) 
กำลังศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

35. นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.  

บธ.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

36. นางสาวพิพรรธน์ พิเชฐศริประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.  

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

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



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

38. นางวิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ ดร. บธ.ด. บริหารธุรกิจ 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

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

40. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก            

41. นางสาวสุพรรัตน์  วงษดุสิตบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

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

ผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษ สายวิชาการ 
43. นายสชุานุช   สุขเสวี อาจารย ์ บช.ม. (บัญชี) 

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

บธ.ม. (การตลาด) 
บช.บ. (การบัญช)ี 

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

ข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน 
46. นางสาวกรจิรา เขาเหม้น  รุ่ง
ศรีวรวัฒน์

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไปชำนาญการ 

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
47. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

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

48. นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

49. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ. (การบรหิารทรัพยากรมนษุย์) 
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ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

50. นางนวพร ม่วงทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

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

ทั่วไป 
บธ.บ. (การบรหิารทรัพยากรมนษุย์) 

53. นางสาวสมพร ศิริวรา นักวิชาการศึกษา บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) 
54. นางสาวสิริญพิชญา วงษ์เพชรอักษร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 
คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์) 
 

55. นางอโนชา กรันยช์าคร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด  55  คน  จำแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
สายวิชาการจำนวน  20  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจำนวน  22  คน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสาย
วิชาการจำนวน 2 คน พนักงานประจำตามสัญญา สายวิชาการจำนวน 1 คน  ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน 1 คน 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจำนวน 9 คน  โดยจำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
คุณวุฒิ 

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

รวม 10 8 2 - 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ 20 - 15           2 - 1 2 - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 22 - 13 6 - 1 2 - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 2 - 1 1 - - - - - - 
พนักงานประจำตามสัญญา 1 1 - - - - - - - - 

รวม 45 1 29 9 - 2 4 - - - 
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ข้อมูลนักศึกษา  

จำนวนนักศึกษา  

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
ภาคปกติ 

ปริญญาตร ี
ภาคพเิศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 192 - - - 192 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 153 - - - 153 
บัญชบีัณฑิต  สาขาวชิาการบัญชี 169 162 - - 331 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 178 - - - 178 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ 278 268 - - 546 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 107 55 - - 162 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 33 - - 143 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - 34 - 34 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

12 - - - 12 

รวม 1,199 518 34 - 1,751 
 
 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
ภาคปกติ 

ปริญญาตร ี
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 59 - - - 59 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 49 - - - 49 
บัญชบีัณฑิต  สาขาวชิาการบัญชี 41 57 - - 98 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 38 - - - 38 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ 59 111 - - 170 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 32 - - - 32 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 6 - - 18 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - 7 - 7 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

- - - - - 

รวม 290 174 7 - 471 
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 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
คณะวิทยาการจัดการเปิดสอนทั้งหมด  9  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน  8  หลักสูตร

และหลักสูตรระดบัปริญญาโทจำนวน  1  หลักสูตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.    
ลงนามรับทราบ

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

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

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

บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. 2559 26  มี.ค.  2559 15 ก.ค. 2562 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 28 มิ.ย. 2559 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 5 ส.ค. 2559 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ
การค้าสมยัใหม ่

บธ.บ. ใหม ่
2562 

15 มิ.ย. 2562 รอผลการ
พิจารณา 

ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ บธ.ม. 2559 26 มี.ค. 2559 2 ก.ย. 2559 
 
งบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ   

ประจำปีงบประมาณ 2562  

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริงร้อยละ 
1. งบประมาณแผ่นดนิ 1,094,500.- 1,094,499.55 0.45 99.99 
2. งบประมาณแผ่นดนิบริการวชิาการ 2,2622,000.- 1,957,100.- 664,900.- 74.64 
3. เงนิรายได้มหาวิทยาลัย 3,027,700.- 2,694,783.06 332,916.94 89 
4. เงนิรายได้มหาวิทยาลัย กนัเหลื่อมปี 194,000.- 188,938.69 5,061.- 97.39 

รวม 6,938,200.- 5,935,321.61 1,002,878,39 85.55 
 
อาคารสถานที่ 
 1. อาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาคาร 1 
 3. อาคาร 3 
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รายงานการประเมินตนเอง   
คณะวิทยาการจัดการ 

 
มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 4.24 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.33 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 4.26 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.61 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัช ี 4.26 
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 0 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 4.17 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.58 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติของแต่ละหลักสูตร 30.45 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 8 
คะแนนที่ได้   3.81 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน 30.45 3.81 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ  
1.1-2  รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

1.1-3 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-4 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
1.1-5 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี  
1.1-6  รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์  
1.1-7 รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว  
1.1-8  รายงานผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.1 (ปริญญาตรี)  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี  

ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 3.61 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.41 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 4.00 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.17 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัชี 4.00 
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 0 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 4.00 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของแต่ละหลักสูตร 23.19 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 7 
คะแนนที่ได้   3.31 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 66.2 3.31 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2.1-1 รายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
1.2.1-2  รายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

1.2.1-3 รายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

1.2.1-4 รายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.2.1-5 รายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

1.2.1-6 รายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1.2.1-7 รายงานร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2  (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ผลการดำเนินงาน 

ชื่อหลักสูตร คะแนน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0.71 
  
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของแต่ละหลักสูตร 0.71 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 1 
คะแนนที่ได้  1 

 

สูตรการคำนวณ 

 คะแนนที่ได้ 

0.71 
=  0.71 1 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 0.71 0.71 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.2.2-1 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1.2.2-2 คุณภาพการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 
1.2.2-3 ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท 

สกายไลน์ เซอร์วิส จำกัด 
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รายละเอียดของผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อวารสาร/การประชุม
วิชาการ วนัเดือน ปีที่ตพีิมพ์) 

ค่า
น้ำหนัก 

อารยา สิงห์เดช คุณภาพการให้บริการของศูนย์ฟิต
เนสในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย 
นวัตกรรม นำการพฒันา
ท้องถิ่น (ภาคโปสเตอร์) วันที่ 
4-5 กรกฎาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
หน้า 484-488 

0.2 

อานนท์ เสนาวงษ ์ ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับคุณภาพชวีิตการ
ทำงานของพนักงาน บริษัท สกาย
ไลน์ เซอร์วิส จำกัด 
 
 
 
 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย 
นวัตกรรม นำการพฒันา
ท้องถิ่น (ภาคโปสเตอร์) วันที่ 
4-5 กรกฎาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
หน้า 489-493 

0.2 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.40 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 7 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านดิจิทัลและสร้าง 
  หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีทีส่อบผ่านการทดสอบความสามารถ 
ด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ผลการดำเนินงาน 

รายช่ือหลักสูตร จำนวน 
นักศึกษา 

จำนวน
ผู้สอบ 

จำนวน
ผู้สอบผ่าน 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 59 35 15 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30 15 10 
3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 26 21 14 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 12 7 
5.  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 39 31 21 
6.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 58 43 31 
7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 42 35 19 
รวม  274 192 117 

 

สูตรการคำนวณ 

1. การหาค่าร้อยละ 
117 

X 100 =…….42.70.....……….. 274 
 

2. คะแนนที่ได้ 
42.70 

X 5 = …....2.13………….. 100 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 42.70 2.13 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3.1-1 สรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
1.3.1-2 รายชื่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วม 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ผลการดำเนินงาน 
รายช่ือหลักสูตร จำนวนนักศึกษารุ่น       

ปีสุดท้ายทั้งหมด 
จำนวนนักศึกษาที่

สร้างหรือมีส่วนร่วม 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 59 - 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

30 - 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 26 - 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบญัชี 39 - 
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 58 58 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 42 - 

รวม 274 78 
 

สูตรการคำนวณ 
1. การหาค่าร้อยละ 

78 
X 100 = 28.47 

274 
 

2. คะแนนที่ได้ 
28.47 

X 5 = 14.23  คะแนน 10 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.23 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3.2-1 สรุปข้อมูลนักศึกษารุ่นปีสุดท้าย (ระดับปริญญาตรี) ที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
1.3.2-2 เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 
1.3.2-3 เว็บไซต์วัดโคกขี้หนอน  
1.3.2-4 เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตลาดคลอง 16 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3.2-5 เว็บไซต์ของดีคลองเขื่อน 
1.3.2-6 เกียรติบัตร TOPLINE DICITAL CREATOR AWARDS 2019 โครงการประกวด  

มิวสิควีดีโอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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มาตรฐานที่ 2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ  

ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ จำนวน  9 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่า
น้ำหนัก 0.2  จำนวน  5  เรื่อง ผลงานค่าน้ำหนัก 0.60 จำนวน 2 เรื่อง  ผลงานค่าน้ำหนัก 0.80 จำนวน 2 
เรื่อง  ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำเท่ากับ 3.6 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 
(เร่ือง) 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ   

1 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.20 5 

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

0.40 - 

3 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 2 

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

0.80 2 

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

1.00 - 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 
(เร่ือง) 

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

คุณภาพงานสร้างสรรค์   
6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.20  

7 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40  
8 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60  
9 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 0.80  
10 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00  
11 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ 45  

วิธีการคำนวณ  

1.คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

3.8 
X 100 = 8.44 

45 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

8.44 
X 5 =  2.11  คะแนน 

20 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 8.44 2.11 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยราชการในกลุ่มจังหวัด EEC/ ปรีดาพร อารักษ์
สมบูรณ์, ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี 

2.1-2 การศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ที่และแนวทางการจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายในวนัเดียวของอำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา/ จัดการ หาญบาง, สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, วิชดุา จนัทร์เวโรจน์ 

2.1-3 แนวทางการพัฒนาพนักงานที่ใช้รถ PMHV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม (TPM) กรณีศึกษา บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด/ สนิีนาถ เริ่มลาวร
รณ 

2.1-4 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กรณีศึกษา ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา/ สนิีนาถ เริ่มลาวรรณ 

2.1-5 กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจประเภทร้านของฝากที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในตลาดหนอง
มน จังหวัดชลบุรี/ นิชชิชญา เกิดช่วย, พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 

2.1-6 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC/ พิพรรธน์ พิเชฐศิร
ประภา, ชุติมา นุตยะสกุล 

2.1-7 ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม/ 
นรภัทร สถานสถิต, จรรยา วังนยิม 

2.1-8 การพัฒนารูปแบบการจัดการฟตุบอลอาชีพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย/ กิตติวงค ์สาสวด, 
ประสาน นนัทะเสน 

2.1-9 การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการตลาด และระบบโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อการขยายตลาดใน
การพัฒนาสินคา้ผักเบอร์ 8 ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา/ พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา, 
วัฒนา พิลาจันทร์, นชิชชิญา เกิดช่วย 

2.1-10 สรุปจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด 
 
รายละเอียดของผลงานของอาจารย์ประจำ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ ์
ดร.ณัฐพล บัวเปลีย่นส ี

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยภาค
ราชการในกลุ่มจังหวัด EEC 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้ง 4 
และนานาชาติ ครั้ง 1 ศาสตร์ ศิลป์ 
กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยังยนื 
11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร
รัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี หน้า 364-373 

0.2 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
อ.จัดการ หาญบาง 
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ 
ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน ์

การศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ที่และ
แนวทางการจัดการเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวภายในวนัเดียวของ
อำเภอบางปะกง จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้ง 4 
และนานาชาติ ครั้ง 1 ศาสตร์ ศิลป์ 
กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยังยนื 
11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร
รัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี หน้า 537-545 

0.2 

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ แนวทางการพัฒนาพนักงานที่ใช้
รถ PMHV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 
กรณีศึกษา บริษัท ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 1 ประจำปี 2562 การจัดการ
ในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 26 เมษายน 25652 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม  
หน้า 914-919 

0.2 

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) กรณีศึกษา 
ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 1 ประจำปี 2562 การจัดการ
ในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 26 เมษายน 25652 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม  
หน้า 920-925 

0.2 

ดร.นิชชชิญา เกิดช่วย 
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
รายได้ของธุรกิจประเภทร้านของ
ฝากที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในตลาด
หนองมน จังหวัดชลบุร ี

การประชุมสัมมนาวิชาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 1 ประจำปี 2562 การจัดการ
ในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 26 เมษายน 25652 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม  
หน้า 926-931 

0.2 

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
ดร.ชุติมา นุตยะสกุล 

การเปรียบเทียบรูปแบบการ
จัดการความรู้และการจัดการ
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน
ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับ EEC 

วารสารบณัฑิตวิทยาลยั ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 
หน้า 27-38 

0.6 

นรภัทร สถานสถิตย ์
จรรยา วังนิยม 

ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพแข่งขัน
ของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขตอำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562 หน้า 11-21 

0.6 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่  ค่าน้ำหนัก 
ดร.กิตติวงค์ สาสวด 
ผศ.ดร.ประสาน นนัทะเสน 

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ฟุตบอลอาชีพเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 11 ฉบบัที่ 
1 มกราคม - เมษายน 2562 
หน้า 54-67 

0.8 

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
อ.วัฒนา พิลาจนัทร ์
ดร.นิชชชิญา เกิดช่วย 

การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด 
ช่องทางการตลาด และระบบ        
โลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อการขยาย
ตลาดในการพัฒนาสนิค้าผักเบอร์ 
8 ในอำเภอพนมสารคาม จังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที ่1 
มกราคม - เมษายน 2562 
หน้า 95-108 

0.8 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  กับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)   
ผลการดำเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  จำนวน 7 ชิ้น  จากผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด  จำนวน 9 ชิ้น 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  

                     7 
X 100 = 77.78 

9 
 

2. แปลงค่าร้อยละทีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

77.78 
X 5 =  12.96  คะแนน 

30 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 77.78 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2.1-1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยราชการในกลุ่มจังหวัด EEC 
2.2.1-2 การศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ที่และแนวทางการจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายในวนั

เดียวของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษา ตลาดบา้นใหม่ 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.2.1-4 กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจประเภทร้านของฝากที่ส่งผลต่อความยั่งยืน

ในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุร ี
2.2.1-5 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC 
2.2.1-6 ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

เขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
2.2.1-7 การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการตลาด และระบบโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อการ

ขยายตลาดในการพัฒนาสินคา้ผักเบอร์ 8 ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รายละเอียดของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ ์
ณัฐพล บัวเปลี่ยนส ี

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของหน่วย
ราชการในกลุ่มจังหวัด EEC 

จัดการ หาญบาง 
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท ์
วิชุดา จนัทร์เวโรจน ์

การศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ที่และแนวทางการจัดการเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวภายในวันเดียวของอำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สินีนาถ เริ่มลาวรรณ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กรณีศึกษา ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นิชชชิญา เกิดช่วย 
พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจประเภทร้าน
ของฝากที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในตลาดหนองมน จังหวัด
ชลบุร ี

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
ชุติมา นุตยะสกุล 

การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความรู้และการจัดการ
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC 

นรภัทร สถานสถิตย ์
จรรยา วังนิยม 

ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม 
ของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
วัฒนา พิลาจันทร ์
นิชชชิญา เกิดช่วย 

การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการตลาด และ
ระบบโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อการขยายตลาดในการพัฒนา
สินค้าผักเบอร์ 8 ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.2  ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ 
  ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  

ผลการดำเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน 3 ชิ ้น  จากผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด  จำนวน  9  ชิ้น 
 

สูตรการคำนวณ 
1. การหาค่าร้อยละ 

3 
X 100 = 33.33 9 

 

2. คะแนนที่ได้ 
33.33 X 5 =      8.33  คะแนน 

20 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 33.33 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2.2-1 ประกาศทุนวิจัย สกว. 2560 เพ่ิมเติม และเอกสารการจัดการกลยุทธ์ทาง

การตลาด ช่องทางการตลาด และระบบโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อการขยายตลาดใน
การพัฒนาสินค้าผักเบอร์ 8 ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา/ พิพรรธน์ 
พิเชฐศิรประภา, วัฒนา พิลาจันทร์, นิชชิชญา เกิดช่วย 

2.2.2-2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยราชการในกลุ่มจังหวัด 
EEC/ ปรีดาพร  อารักษ์สมบูรณ์, ณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี 

2.2.2-3 การศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนที่และแนวทางการจัดการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ภายในวันเดียวของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา/ จัดการ หาญบาง,         
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, วิชุดา จันทร์เวโรจน์ 

2.2.2-4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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รายละเอียดของคณาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชื่อ-นามสกุล ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการ

ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่สร้าง
เครือข่าย
ภายนอก 

แหล่งทุน 

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
วัฒนา พิลาจันทร์  
นิชชชิญา เกิดช่วย 

การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด 
ช่องทางการตลาด และระบบ 
โลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อการขยายตลาดใน
การพัฒนาสินคา้ผักเบอร์ 8 ในอำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สกว. สกว. 

ปรีดาพร  อารักษ์สมบูรณ์ 
ณัฐพล  บัวเปลี่ยนส ี

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากร
มนุษย์ของหน่วยราชการในกลุ่มจังหวัด 
EEC 

คณะวิทยาการ
จัดการ  

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

งบประมาณ
ส่วนตัว 

จัดการ หาญบาง 
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท ์
วิชุดา จนัทร์เวโรจน ์

การศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ที่และแนว
ทางการจัดการเพื่อรองรับการทอ่งเที่ยว
ภายในวันเดียวของอำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะวิทยาการ
จัดการ  

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

มรร. 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย  

ผลการดำเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจหลัก  คือ  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งในปีการศึกษา 2562  มี
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย  จำนวน 7 ชุมชน  คือ  

1. หมู่ 3 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2. บ้านหนองทราย ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา  
4. หมู่ 5 บ้านวังควาย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
5. หมู่ 3 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. บ้านแล้ง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านเขาดิน หมู่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
จากเดิมปีการศึกษา 2561  มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 ชุมชน คือ 
1. ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
2. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน 
3. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม 
4. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม 
5. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
2 ชุมชน 7 ชุมชน 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

ราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพระราโชบาย 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการได้มีการกำหนดชุมชนเป้าหมายในปีการศึกษา 2562  จำนวน 3 ชุมชน  ซึ่งมี
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพระราโชบาย  จำนวน 3 ชุมชน  คือ   

ชุมชนที่ 1 ชุมชน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดย ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563  ดังนี้ 
ปี 2561 ได้รับการพัฒนาเรื่อง การอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง เศรษฐกิจพอเพียง วีถีชุมชน ประวัติ

ชุมชน จากการจัดโครงการบริการวิชาการ “การท่องเที่ยวตามศาสตร์ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ตอน 
มัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา คืนชีวิตให้แม่น้ำบางปะกงวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ทำให้ชุมชนมี
มัคคุเทศก์น้อย ที่มีความสามารถนำเที่ยวในชุมชนได้ โดยใช้ข้อมูลจากการอบรม 

ปี 2562 ได้รับการพัฒนาเรื่อง การใช้ระบบประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อนออนไลน์ และการ
ส่งเสริมการตลาดบนอินเตอร์เน็ต จากการจัดโครงการการบริการวิชาการเพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบล
คลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ทำให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การขายสินค้าออนไลน์ ทำให้ชุมชนตำบลคลองเขื่อนมีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้
เพ่ิมมากข้ึน 

ปี 2563 ได้รับการพัฒนาเรื่อง ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเพื่อผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน
สินค้าท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่วย กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองเขื่อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ทำให้
ชุมชนมีความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเพ่ือผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้ 

ชุมชนที่ 2 และชุมชนที่ 3 ชุมชนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ และชุมชนตำบลคลองตำหรุ 
อำเภอบางปะกง 

ปี 2560  การบูรณาการในรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาจารย์ผู้สอนคือ
อาจารย์ไตรภพ  โคตรวงษา ได้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน โดยการนำความรู้จากการเรียนในรายวิชาสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้ยึดแนวทางการ
ทำงานตามหลักการ ต้นน้ำ   กลางน้ำ และปลายน้ำ  โดยอาจารย์และนักศึกษาได้พิจารณาเลือกพ้ืนที่ ดังนี้ 
   1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวพื ้นที่ ต้นน้ำ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ  จ.
ฉะเชิงเทรา   
   2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวพื ้นที่ กลางน้ำ ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา และ 
   3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวพื ้นที่ปลายน้ำ ต.คลองตำหรุ  อ.บางปะกง  จ.
ฉะเชิงเทรา    
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นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ทั้งสามพื้นที่เพื่อศึกษารวบรวม เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็น
ธรรมชาติ  มนุษย์สร้างขึ้น ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  จากการการเข้าไปพูดคุยกับ
ชาวบ้านการลงไปสำรวจพื้นที่จริง ๆ และนำข้อมูลที่ได้จากแต่ละสู่การถ่ายทอดในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ  การจัดอบรมเยาวชนในพื้นท่ีในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย และการจัดกิจกรรมจัดนำเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอผู้ที่มาเยือน 

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
           1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้ำ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ  จ.ฉะเชิงเทรา   

- การสืบสานเรื่องเล่า ผู้เฒ่าเล่าขาน  ลูกหลานจดบันทึก 
- การเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชนด้านการท่องเที่ยวผืนป่าตะวันออก 
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการปลูกป่า  สร้างฝาย 
- การอบรมมัคคุเทศก์น้อยพื้นที่ ต. ท่าตะเกียบ 
- การจัดกิจกรรมพายเรือคายัค 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลางน้ำ ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 
- การสืบสานเรื่องเล่า ผู้เฒ่าเล่าขาน  ลูกหลานจดบันทึก 
- การเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชนด้านการท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางปะกง 
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการทำนา  รื้อฟ้ืนประเพณีการทำขวัญข้าว 
- การอบรมมัคคุเทศก์น้อยพื้นที่ ต. คลองเข่ือน 
- กิจกรรมสิ่งดีดี ที่คลองเขื่อน 
 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว พ้ืนที่ปลายน้ำ ต.คลองตำหรุ  อ.บางปะกง  จ.
ฉะเชิงเทรา   
- การสืบสานเรื่องเล่า ผู้เฒ่าเล่าขาน  ลูกหลานจดบันทึก 
- การเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชนด้านการท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางปะกง ป่าชายเลน 
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการอนุรักษ์สัตว์น้ำป่าชายเลน 
- การอบรมมัคคุเทศก์น้อยพื้นที่ อ.บางปะกง  
- การจัดนำเที่ยวปากอ่าวบางปะกง  
ปี 2561 ในรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน วิชาการท่องเที่ยวยั่งยืน  อาจารย์ผู้สอนคืออาจารย์ไตรภพ  

โคตรรวงษา ได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาลุ่ม
น้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน  นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนทั้งจากรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน และวิชาการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน แล้ว ได้มอบหมายให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ ต้นน้ำ  กลางน้ำ และปลายน้ำ  อีกครั้งปี เพ่ือพบปะ
ชุมชน  ติดตามข้อมูลและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชุมชน ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว วิถีการดำรงชีวิต 
ขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม   และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ วางแผนการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน และจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากการสังเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้
แนวทางในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. พ้ืนทีต่้นน้ำจะเป็น “ตอนมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา สร้างป่าต้นน้ำบางปะกง รุ่นที่ 1” 
ชุนชนวัดเขากล้วยไม้ ต.ท่าตะเกียบ  อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
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2. พ้ืนทีก่ลางน้ำ เป็น “ตอนมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา คืนชีวิตให้น้ำบางปะกง รุ่นที่ 1” 
ชุมชน ม. 3 ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา  

3. พ้ืนทีป่ลายน้ำ จะเป็น “ตอนมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา เพื่อพัฒนาปากน้ำบางปะกง 
รุ่นที่ 1” ชุมชนบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา   

หลังจากนั้น  นักศึกษาเตรียมการจัดสัมมนา นำบุคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
มาเสวนาโดยนักศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและสรุปประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง การปลูกป่าชุมชน การทำน้ำยา
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การเพาะต้นกล้าในกระบอกไม้ไผ่  การทำเกลือสปาฯลฯ   มาสู่การถ่ายทอดใน
รูปแบบของการจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมจัดนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้
เก็บรวบรวมข้อมูล  และ จัดทำรายงานสรุปส่ง  จากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้พบว่า 
นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจในการศึกษาเก็บข้อมูล ในหลายๆรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไป
พูดคุยกับชาวบ้าน การลงไปสำรวจพื้นที่จริงๆ บางกลุ่มสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ
ชุมชนได้  ชุมชนได้ป้ายสื่อความ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่เด็กรุ่นใหม่ ในช่วงเวลาของผู้เฒ่า
เล่าขาน ซึ่งเป็นการสานต่อสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชน  การเข้าถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม  จากการเข้าไป
ส่งเสริมพัฒนาทั้งสามพื้นที่ พบว่า ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   ภูมิปัญญาของชุมชน  และ
การถ่ายทอดผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือปลูกฝังให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาทีส่ามารถเชื่อมโยงกันได้  

ปี 2562 สาขาวิชาการท่องเที ่ยว โดยอาจารย์ผู ้สอนคืออาจารย์ไตรภพ  โคตรวงษา ซึ ่งในปี
การศึกษา 2562  ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาลุ่ม
น้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน  โครงการต่อยอดจากปี 2561 ลงพื้นที่ ต้นน้ำ  กลางน้ำ และปลายน้ำ  เพื่อพบปะ
ชุมชนและเก็บข้อมูล หลังจากได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2560 และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ 
วางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน และจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จากการสังเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. พื้นที่ต้นน้ำจะเป็น “การเรียนรู้และการขุดคลองไส้ไก่ หล่อเลี้ยงต้นไม้  คืนความชุ่มชื้นให้
ผืนดิน” ชุนชน  ต.ท่าตะเกียบ  อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

2. พื้นที่กลางน้ำ เป็น “วิถีชุมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ชุมชน ต.คลองเขื่อน  
อ.คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา  

3. พื้นที่ปลายน้ำ จะเป็น “วิถีชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว นาขาวัง” ชุมชน ต.บางปะกง  
ต. เขาดิน อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา   

 สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562  คือ 

1. จากโครงการ พื้นที่ต้นน้ำจะเป็น “การเรียนรู้และการขุดคลองไส้ไก่ หล่อเลี้ยงต้นไม้  คืน
ความชุ่มชื้นให้ผืนดิน” ชุนชน  ต.ท่าตะเกียบ  อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้หลักการ 
การขุดคลองไส้ไก่  และส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น  สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตร ทั้งเป็นต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียงได้มาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้ 
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2. พื้นที่กลางน้ำ เป็น “วิถีชุมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ชุมชน ต.คลองเขื่อน  
อ.คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา  ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวที่สามารถดำเนินการได้ตลอดปี ทั้ง
ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชน  จากการจัดกิจกรรมทำขวัญข้าวในปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏราชนครินทร์  ในปีการศึกษา 2562 ชุมชนคลองเขื่อนได้มีการรื้อฟ้ืนกิจกรรมการทำขวัญข้าว โดยจัด
ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน  

3. พื้นที่ปลายน้ำ จะเป็น “วิถีชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว นาขาวัง” ชุมชน ต.บางปะกง  
ต. เขาดิน อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  จากการลงพื้นที่ไปศึกษาศักยภาพของอำเภอบางปะกง  ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559  และ จัดบูรณาการการเรียนการสอนมาโดยตลอด ในปีการศึกษา 2562 จึงจัดกิจกรรม
พัฒนาพื้นที่แบบเชื่อมโยง จากวิถีป่าชายเลน ต.บางปะกง เชื่อมต่อ วิถีการเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำนาข้าว 
แบบ นาขาวัง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น  

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1 รายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
3.2-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูป

ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่วย กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองเขื่อน ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มิถุนายน 2563 

3.2-3 รายงาน การนำศาสตร์การท่องเที่ยวสู่การพัฒนาชุมชน โดยหลักการบูรณาการการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559 – 2562  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3.1 จำนวนผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้าง 
   ความเข็มแข็ง  

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

ผลการประเมินตนเอง 
 

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

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

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

ความเข็มแข็ง 
 
ประเมินเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3.2 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง     

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

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

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 

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

 
ประเมินเฉพาะคณะครุศาสตร์ 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 จำนวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณค่า 
และจิตสำนึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบาย  

ผลการดำเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักในด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดย
ร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม  และท้องถิ่น  เพื่อสร้างหรือมีส่วนร่วม เกี่ยวกับองค์ความรู้หรือฐานข้อมูล
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
เสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบายจำนวน 5 เรื่อง 
 ดำเนินการโดยคณะจำนวน 4 เรื่อง 

องค์ความรู้ หน่วยงานที่
นำไปใช้ประโยชน์ 

 การได้มาซึ่งองค์ความรู้การปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ “นาขา
วัง” นักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำเขาดิน อำเภอบางปะกงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยได้โครงการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 4 
ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง โดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วม ในครั้งนี้
นักศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ การปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ “นาขาวัง” ซึ่ง
เป็นแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีการทำนาแบบนาขาวัง “นาขาวัง” เป็นภูมิ
ปัญญาการทำนาปี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนในพ้ืนที่ ต. เขาดิน อ. บางปะ
กง จ. ฉะเชิงเทรา คือ การทำนาร่วมกับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกัน  โดยขุด
คูน้ำลึกประมาณ 70 ซม. ไว้ล้อมรอบแปลงนา เพ่ือทำนาขาวังในช่วงน้ำจืด และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงน้ำเค็ม  
      ที่นี่จะปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1  ข้าวที่ได้มีคุณภาพดีมาก เพราะว่าจากพ้ืนที่
ที่มีความเค็มเล็กน้อยไม่ได้จืดสนิททำให้หญ้าหรือพืชพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ต้องการไม่
สามารถเติบโตได้ ข้าวที่นี่จึงมีสิ่งเจอปนน้อย อีกทั้งคูน้ำที่ขุดไว้ล้อมรอบแปลงนา
ยังทำให้เวลาจะเก็บเกี่ยวพื้นนาจะแห้งได้ดีกว่า ข้าวที่เก็บเก่ียวจะมีความชื้นต่ำเป็น
การเพ่ิมคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งข้าวที่ปลูกเกือบทั้งหมดจะถูกขายเป็นข้าวพันธุ์
ให้แก่กรมการข้าว 
       การขุดคูน้ำรอบแปลงนา มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้จัดการความเค็มที่ตกค้างใน
ดินได้ โดยน้ำเค็มจะอยู่ต่ำกว่าน้ำจืด การเปิดให้น้ำจืดเข้ามาล้างดิน ความเค็มที่
ตกค้างจะไหลมารวมที่ต่ำกว่าก็คือในคู พอเปิดน้ำออกความเค็มก็จะออกไปด้วย 

บ้านเกาะกลาง หมู่
ที่ 4 ตำเขาดิน 
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ซึ่งชาวบ้านจะเปิดน้ำเข้ามาล้างดินในลักษณะเช่นนี้ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และจะ
ชิมดินจนกว่าจะจืดตามที่ต้องการ 
        การทำนาขาวังเริ ่มจากเมื่อน้ำจืดมาจะเริ่มถ่ายน้ำ โดยเปิดน้ำเข้าออกนา
เพื่อให้ดินจืด ซึ่งต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน จากนั้นทำที่ไถกลบ พลิกหน้า
ดิน แล้วหว่านข้าว เมื่อข้าวอายุได้ 30 วัน จะปล่อยกุ้งก้ามกรามหรือปลาไปเลี้ยง
ร่วมในแปลงนาด้วย  
       ก่อนได้เวลาเกี่ยวข้าวจะจับสัตว์น้ำที่โตได้ขนาดไปขายหรือที่ยังไม่ได้ขนาด
จะนำไปเลี้ยงต่อไว้ในบ่อ เมื่อข้าวอายุได้ 120 วันจะทำการเก็บเกี่ยว ได้ข้าว
ประมาณ 80 ถัง/ไร่ เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีมาก 
      หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแล้ง น้ำเค็มหนุนเข้ามาตามลำน้ำ 
ชุมชนแถบนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย/น้ำเค็มต่อได้อีก โดยจะใช้รถตีไถ
กลบซัง ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะปล่อยน้ำกร่อย/น้ำเค็มเข้านาขาวัง ทิ้งไว้อีก 1 
สัปดาห์ จึงปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ปล่อยเลี้ยงร่วมกันได้มีทั้งกุ้ง ปูทะเล หรือปลา
น้ำกร่อย/น้ำเค็ม เลี้ยงจนโตได้ที่ก็จะเริ่มจับขาย โดยทยอยดักตัวที่โตได้ขนาดไป
ขาย เรียกได้ว่าในนาขาวังแปลงหนึ่งชาวบ้านจะมีรายได้หมุนเวียนเกือบทั้งปี 
       โดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้และสามารถ
สร้างมูลค่าให้กับชุมชนชุมชนมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และนักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในชุมชน และสามารถบอกความเป็นตัวตนของชุมชนได้ 
 การได้มาซึ่งองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร  โดยนักศึกษาได้ลงพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต.
คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน ศึกษาเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับสมุนไพร ที่
บ้านคุณลุงปราโมทย์ รัตนสิน อดีตข้าราชการครู มีความสนใจในการปลูกพืช
สมุนไพร ประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ทำสวนสมุนไพรพ่ึงพา
ตนเองด้านสุขภาพและยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร และปลูก
สมุนไพรกว่า 150 ชนิด เช่น สมอไทย มะขามป้อม คูน อบเชยญวน อบเชยไทย 
เทพธาไร พญายอ ดีปลี ว่านชักมดลูก พิลังกาสา หญ้านางเขียว จิงจูฉ่าย บรเพ็ด 
ชะเอ็มไทย ฝางเสน สบู่แดง เป็นต้น รวมไปถึงการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยสมุนไพร  
โดย สมุนไพร ถือเป็นที่รู้จักกันดี ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยคนโบราณสมัยก่อนมักจะ
นำเอาพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณมาใช้รักษาโรค ช่วยในเรื่องสุขภาพ จนถูก
ยกข้ึนมาให้มีคุณค่า มีความหมายทางยามากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่คนทั่วไปรู้จักมักมาจาก
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ซึ่งโดยส่วนเราจะรู้จักแค่ว่า สมุนไพร
จากพืชเท่านั้น ยาจากสมุนไพร สามารถต้มผสมรวมกันได้ แต่ต้องอยู่ในหลักของ
ตำรับยา ที่มีการทดสอบมาแล้ว ซึ่งแต่ละชนิดจะไม่สามารถต้มรวมกัน และ ยัง

ตำบลคลองเขื่อน  
อำเภอคลองเขื่อน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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กลายเป็นพิษได้อีกด้วย โดยสมุนไพรจะต้องมีผลต่อชีวิตของมนุษย์ ในการส่งเสริม
ทางด้านสุขภาพ และ รักษาโรค อันหมายถึงความหมายทางยานั้นเอง ในช่วง
หลังๆมักจะถูกแปลรูป ด้วยการหั่น การบด ให้เป็นชิ้นเล็ก หรือ เป็นผงบดละเอียด 
อัดให้เป็นแท่ง ปั้นเป็นเม็ดกลมๆ เพ่ือง่ายต่อการรับประทาน พืชสมุนไพรบางชนิด 
เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และ จันทน์เทศ เป็นต้น พืชเหล่านี้ถ้านำมาปรุงอาหาร
เราจะเรียกว่า เครื่องเทศ สามารถนำมา ตากแห้ง ต้ม หั่น บด เพื่อนำมาบริโภค
เป็นยารักษาโรค หรือ บำรุงร่างกาย   
 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชนได้ 
 การได้มาซึ่งองค์ความรู้คลองไส้ไก่ท่าตะเกียบโมเดล (โคก หนอง นา) จาก
การที่นักศึกษามีโอกาสลงพื้นที่ใน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราเพ่ือ
ร่วมกับเกษตรกรชุมชน ต.ท่าตะเกียบ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
โดยมีการขุดคลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบหลุมขนม
ครกเพื ่อกักเก็บนํ ้าและกระจายความชุ ่มช ื ้นไปทั ่วบร ิเวณพื ้นที ่ เพาะปลูก 
เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลง
สู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้น โดยให้ขุดเป็นร่องโดยมีความกว้างและความลึก 50 
เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จากการขุดขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา 
ทำคันดินให้กว้าง 1 เมตร แล้วปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของคันดิน ปลูกไม้ผล 
และผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร  นอกจากนี้ให้ขุดหลุมเล็ก ๆ เพื่อให้น้ำที่ไหล
มาตกในหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงการทำฝาย
เล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพ่ือชะลอน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากท่ีสุด และยังเป็นการล็
อกตะกอนดินที่เกิดจากการทับถมกันของใบไม้และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ซึ่งอุดมด้วย
ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช สำหรับการทำคลองไส้ไก่บนพื้นที่ราบลุ่มนั้น  จะขุด
คลองให้คดโค้งให้น้ำไหลเอ่ือยแล้วค่อย ๆ ไหลแบบเคลื่อนตัวตลอดเวลา นอกจาก
กระจายความชุ่มชื้นแล้วยังทำให้อากาศเข้ามาแทรกในน้ำ ทำให้น้ำไม่เน่า ซึ่ง
ประโยชน์ของคลองไส้ไก่ ก็จะช่วยกักเก็บน้ำให้ซึมลงดิน เปลี่ยนทางน้ำให้กระจาย
สู่พื้นที่เพาะปลูก ล็อกตะกอนดินหรือธาตุอาหารและป้องกันการพังทลายของหน้า
ดิน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องความแห้ง
แล้งและยังทำให้นักศึกษามีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และสามารถ
ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบอกความเป็นตัวตนของชุมชน
ได ้

ตำบลท่าตะเกียบ  
อำเภอท่าตะเกียบ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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 การได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับมะม่วง จากการที่นักศึกษามีโอกาสลงพ้ืนที่
ใน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกับเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง
ของชุมชน ต.คลองเขื่อน โดยสวนมะม่วงของคุณลุงปราโมทย์ วรชาติตระกูล ใน
สวนจะทำการปลูกหมากไว้กันดิน เพื ่อไม่ให้ดินพัง มะม่วงในที ่ทำการปลูกมี
ทั้งหมด 44 สายพันธุ์ สายพันธุ์หลักที่ปลูก เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วง
น้ำดอกไม้เบอร์4 มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นต้น ส่วนสาย
พันธ์อื่น ๆ ปลูกไว้สายพันธุ์ละ 2-3 ต้น เช่น มะม่วงสาวน้อยลืมผัว มะม่วงสายฝน 
มะม่วงบางขุนศรี มะม่วงน้ำดอกไม้ม่วง มะม่วงนางนวล มะม่วงปลาตะเพียน และ
มะม่วงหัวช้าง เป็นต้น ( มะม่วงปลาตะเพียน และมะม่วงหัวช้าง 2 สายพันธ์นี้เป็น
มะม่วงสายพันธ์โบราณ ) การออกผลผลิตของมะม่วงมันเดือนเก้าและ มะม่วง
น้ำดอกไม้จะออกผลผลิตตลอดทั้งปี สำหรับสวนมะม่วงของคุณลุงกิตติภพ มงคล 
จะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพระดับการส่งออก เที่ยวชมสวน และเป็นสวนที่
เกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการผลิตมะม่วงคุณภาพ มีพ้ืนที่ 18 ไร่ โดยมีสายพันธ์ที่
ปลูกหลัก ๆ คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ขายตึก ทะวายเดือนเก้า(มันเดือนเก้า) 
เขียวเสวย และมะม่วงอื่น ๆ เช่น อกร่อง อาร์ทูอีทู เป็นต้น และสวนมะม่วงของ
คุณลุงอำนาจ ตันเฉี่ยง มีเป้าหมายให้ผลผลิตของมะม่วงตนเองมีการส่งออกและ
สามารถต่อรองราคาได้ และมีความหวังว่ามะพร้าวของตนเองจะโกอินเตอร์และ
พัฒนาจนไปสู่ตลาดมาตรฐานสากลคุณลุงอำนาจได้รับรางวัล.จากกรมวิชาการ
เกษตร ผลผลิตจากสวนมะม่วงคุณลุงอำนาจสามารถตรวจสอบถึงที ่ผลิตได้มี
บาร์โค้ดให้ลูกค้าสามารถสแกนและจะบ่งบอกว่ามะม่วงมาจากสวนของคุณลุง
อำนาจเอง สวนมะม่วงของกลุ่มอำนาจจะเน้นไปทางการทำมะม่วงนอกฤดูพอมี
ผลผลิตจะทำให้มะม่วงราคาสูงจะทำให้ได้กำไรมากกว่ามะม่วงที ่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ส่วนคุณลุงจะสามารถผลิตผลมะม่วงออกมาได้ 1 ปี2-3 ครั้ง มะม่วงที่ออก
นอกฤดูจะทำให้คุณลุงอำนาจมีรายได้ในหลักล้าน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า 
นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ ่นเกี่ยวกับมะม่วง และสามารถนำองค์
ความรู้ที ่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้และยังทำให้นักศึกษามีโอกาสสร้างคุณประโยชน์
ให้กับชุมชน และสามารถปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบอก
ความเป็นตัวตนของชุมชนได ้

ตำบลคลองเขื่อน  
อำเภอคลองเขื่อน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ดำเนินการร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม และท้องถิ่น  จำนวน 1 เรื่อง     

องค์ความรู้ หน่วยงานที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่
ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ที ่เสด็จมาทรงเปิด
สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหนังสือรวบรวม
สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อชาวราชภัฎราชนครินทร์ โดยหนังสือที่จัดทำเล่มนี้ 
ประกอบด้วย พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ พระมหากรุณาคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และ
สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุ/ไม่บรรลุ 
5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-1 รายงานการนำศาสตร์การท่องเที่ยวสู่การพัฒนาชุมชนโดยหลักการบูรณาการการเรียน
การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559-2562 

4.1-2 หนังสือรวบรวมสถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1.1 จำนวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียน TQR  
  (ไม่ประเมินในปีการศึกษา 2562 ผ่านความเห็นชองจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การบริหารตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
  การบริหารงานด้านการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ  

ผลการดำเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ  มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน  45  คน  มี
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจำนวน  1,199  คน  ภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจำนวน  518 คน  
และระดับปริญญาโทจำนวน  34  คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,751  คน   
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
1.  จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 1,751 
2.  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 1,413.33 
3.  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  45 
4.  สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 31.41 : 1 
5.  สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน 25 : 1 
6.  ผลต่างระหว่างสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
    ที่เป็นจริง – สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตาม 
    เกณฑ์มาตรฐาน 

6.41 

7.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 25.64 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 

31.41 - 25 
X 100 = 25.64 25 

 

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

คะแนนที่ได้ = 
 

5 – 
 (ค่าร้อยละที่คำนวณได้จากข้อ 2.3) 

4 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 0 ร้อยละ  25.64 0   คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2562   
5.2.1-2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  ปีการศึกษา 2562   
5.2.1-3  จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 จัดบริการให้

คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 

 จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 
2562 ที่ผ่านมาทางคณะวิทยาการจัดการ ได้
มีการดำเนินการในเรื่องของการให้บริการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ มีการ
จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดยมีระบบและ
ขั้นตอนดังนี้ 

          
ขั้นตอนการบริการ ให้ค าปรึกษา แนะแนว ส าหรบันักศึกษา
คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภั ราชนครินทร์

      

นักศึกษาที่ต้องการขอรับบริการ ปรึกษา

กรอกประวัติ ข้อมูลในการขอรับบริการ ปรึกษา

เข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
การขอรับบริการ ปรึกษา

 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-1) 
 ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแบบคำขอรับบริการ
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับบริการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-2) 
 จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 
2561 ทางคณะวิทยาการจัดการ ได้
ดำเนินการนำผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2561 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ โดยใน
ที่ประชุมได้นำผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการสำหรับนักศึกษาในปี 2561 มา
พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยผลจาก
แบบสอบถามและข้อเสนอแนะที่ให้นักศึกษา
ได้กรอกข้อมูลหลังจากท่ีได้รับการบริการแล้ว 
ในปี 2561 นั้นพบว่า เรื่องช่วงเวลาในการให้

5.2.2-1-1 แผนผัง/แผนภาพ
ขั้นตอนการขอรับ
บริการ 

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

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ง
ที่1/2562  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คำปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทั้ง
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ มีภารกิจที่
ได้รับมอบหมายพิเศษจากทางมหาวิทยาลัย
เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ช่วงเวลาในการให้
คำปรึกษาน้อยลงและประกอบกับในปี
การศึกษา 2562 นี้ได้มีสถานการณ์ปัจจัย
ภายจากภายนอกที่ทางคณะวิทยาการจัดการ
ไม่สามารถควบคุมได้ (โควิด - 19) ที่ส่งผล
กระทบถึงการจัดบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ดังนั้นในที่ประชุมของคณะกรรมการฯ จึง
เห็นควร ปรับการให้คำปรึกษาและให้บริการ
แก่นักศึกษาให้เป็นแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง 
และยังให้อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฯ จาก
ตัวแทนสาขาวิชาต่าง ๆ ช่วยกันให้บริการ
คำปรึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาให้เป็น
แบบออนไลน์ด้วย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
ให้บริการเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นในปี
การศึกษา 2562 ต่อไป  
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-3) ซึ่งทางคณะ
วิทยาการจัดการ ได้มีการปรับปรุงการ
ให้บริการแก่นักศึกษาตามท่ีได้ระบุไว้โดยมี
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษา
และคณาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาทางเพจ
ของคณะ ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาการ
จัดการและทางเพจของสาขาวิชาต่าง ๆ  โดย
ทางคณะได้จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 1. ด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ
เกี่ยวกับหลักสูตร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามแผนการเรียน
และระเบียบของมหาวิทยาลัยแนะนำวิธีการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ปรับตัวในระบบการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษา เช่น การ
เลคเชอร์ในชั้นเรียน การปฏิบัติให้ตรงตาม
กำหนดเวลาในปฎิทินวิชาการ เอกสาร 
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ทางวิชาการ โดยยึด
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ระบบการตัด
เกรดในชั้นเรียน เสริมทักษะทางวิชาการ การ
แข่งขันชิงรางวัลทางวิชาการ เป็นต้น 
  2. ด้านทักษะชีวิตให้คำปรึกษา แนะนำ 
การแก้ปัญหาส่วนตน ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้คำปรึกษาแนะนำตักเตือนการ
ปรับตัวในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน การ
เข้าสังคม การคบเพ่ือน การวางตนอย่าง
เหมาะสม การสื่อสารกับบุคคลอื่น การท้อง
ก่อนวัยอันควร และมารยาททางสังคม  
เป็นต้น ซึ่งจากการให้คำแนะนำนักศึกษา
ทางด้านวิชาการและทางด้านทักษะชีวิต 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา
2562 ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันจนได้รับ
รางวัลจากการประกวดมารยาทไทย 
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี 

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

 ในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะวิทยาการ
จัดการ ได้จัดให้มีการให้ข้อมูลความรู้ความ
เข้าใจ สถานการณ์และโอกาสในการประกอบ
อาชีพ เพื่อเตรียมตัวและพัฒนาตนเข้าสู่
วิชาชีพให้ข้อมูลแนะนำแหล่งงาน สถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้คำปรึกษาการหางาน
เพ่ือเสริมรายได้ระหว่างศึกษา การปรับตัวใน
การทำงานของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษาตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้ 

5.2.2-2-1 ภาพเว็บไซต์คณะ
แสดงข้อมูลกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร, 
แหล่งงานเต็มเวลา 
นอกเวลา, 
ทุนการศึกษา 

5.2.2-2-2 ภาพสื่อสังคม
ออนไลน์ของคณะ 

5.2.2-2-3 ป้ายแผนผังอาคาร
เรียนต่าง ๆ ใน
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. มีการจัดทำเว็บไซด์คณะวิทยาการ
จัดการ http://fms.rru.ac.th/ ซึ่งเชื่อมโยง
จากหน้าหลักไป ยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ (http://rru.ac.th) และ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ของ
คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
และทุกหน่วยงานย่อยภายในคณะวิทยาการ
จัดการ สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
โครงการไปยังนักศึกษาได้ตามหมวดหมู่ อาทิ
เช่น ข่าวทั่วไป ข่าวการศึกษาต่อ ข่าว
ปริญญาตรี ข่าวปริญญาโท ข่าวการรับสมัคร
งาน และข่าวทุนการศึกษา เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-1) 
 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ  ภายในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นและมี
ประโยชน์ให้ทั้งอาจารย์ และนักศึกษาภาค
ปกติ ภาคพิเศษได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 
รวมทั้งกิจกรรมและแหล่งงานต่างๆ  
(เอกสารหมายเลข) 
 3. สื่อออนไลน์ต่าง ๆ คณะวิทยาการ
จัดการ มีการเปิดหน้า Facebook 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวก
รวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารได้ ทันเหตุการณ์ 
และมีส่วนร่วมแสดงความเห็น
www.facebook.com/fms.rru.th/?fref=ts 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-2) 
 4. สำหรับป้ายแผนผังอาคารเรียนต่าง 
ๆ / ห้องพยาบาล / ห้องสุขา ภายใน
มหาวิทยาลัยนั้น ทางมหาวิทยาลัยและทาง

มหาวิทยาลัย (ใน
เมือง) 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คณะวิทยาการจัดการมีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ  
รวมทั้งให้บริการนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการทราบข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน  เช่น 
ติดต่อกองทุน กยศ. ติดต่อประกันอุบัติเหตุ 
ติดต่อวิชาทหาร เป็นต้น ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-2-3) 

3 คณะจัดให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
เพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

 สำหรับการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษานั้น
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2562เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม – 7 
สิงหาคม 256 เพ่ือพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ของวิทยาการจัดการให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วยทักษะทางด้านวิชาการ มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ให้กับนักศึกษา ทั้งทางด้านคุณธรรมและ
ทางด้านจริยธรรม ด้านความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ทักษะทางด้านปัญญา
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะ
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ต่อตนเองและผู้อื่น  ทักษะ
ทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
ภาษาและการใช้ IT รวมถึงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา 

5.2.2-3-1 เล่มสรุปโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
ให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และมีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-3-1) 

4 ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

 หลังจากท่ีทางคณะวิทยาการจัดการได้
ดำเนินการจัดบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
รวมถึงจัดให้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลานอกเวลาแก่นักศึกษา ทุนก
ยศ.และกรอ. และจัดโครงการโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยทางคณะมีการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการทุกครั้งซึ่งผลของการดำเนินการทั้ง 
3 เรื่องมีดังนี้ 
หัวข้อการประเมินคุณภาพ คะแนน 
การบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

4.05 

การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา 

3.80 

กิจกรรมเตรยีมความพร้อม
เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4.45 

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

5.2.2-4-1 ผลสรุปภาพรวมของ
การประเมินการ
จัดบริการให้
คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 

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

5.2.2-4-3 เล่มสรุปโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
ให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5 นำผลการประเมิน

จากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของ
นักศึกษา 

 จากผลการดำเนินงานข้างต้น เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา ทางคณะวิทยาการจัดการ
ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ แล้วได้
นำผลการประเมินจากท้ัง 3 หัวข้อเข้าในที่
ประชุมเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการได้รับ
ทราบและให้คณะกรรมการได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

หัวข้อการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน 
 ปี2561 

คะแนน 
ปี2562 

การบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 

3.96 4.05 

การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาทุนกู้ยืม
ทางการศึกษา 

3.75 3.80 

กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.34 4.45 

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะว่าเรื่อง
ของการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะนั้น ควรเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการนอกจากจะปรึกษา
กับเจ้าหน้าที่แล้วควรมีช่องทางออนไลน์ใน

5.2.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ง
ที่2/2562  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
การถาม-ตอบให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาท่ี
ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
ที่คณะ ส่วนเรื่องของการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาทุนกู้ยืมทางการศึกษา ทางคณะ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้โดย 
เช่น ให้ข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาได้
แจ้งให้กับนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง และใน
ส่วนของโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาที่ทาง
คณะได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562นั้นจากผล
ของแบบสอบถามของนักศึกษา นักศึกษาเห็น
ว่า ควรเพิ่มกิจกรรมในโครงการที่มีการแทรก
ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาบ้าง และทาง
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะ
ควรจะจัดโครงการที่มีกิจกรรมทั้งการอบรม
เสริมความรู้และกิจกรรมที่มีให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติบ้าง ซึ่งจากคำเสนอแนะจาก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 3 เรื่องนั้น ทาง
คณะวิทยาการจัดการโดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะก็จะได้นำเป็นข้อมูลเพ่ือใช้
วางแผนในการปรับปรุงในการพัฒนาการ
ให้บริการต่าง ๆ และการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่
นักศึกษาต่อไป   
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-5-1) 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
6 ให้ข้อมูลและความรู้

ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่าของคณะ 

 คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าของคณะโดยการ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่
ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี
การศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 
โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึง
การให้บริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า ให้มีความรู้
ที่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาในยุคปัจจุบันและสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ
ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้เชิญ
วิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ“การสื่อสารใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีศิษย์เก่า
จากทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ได้
มาร่วมกิจกรรมและได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมถึงได้มาสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการกับศิษย์เก่าและเป็น
กัลยาณมิตรในการทำงานร่วมกันต่อไปใน
อนาคต 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-4-6) 

5.2.2-6-1 เล่มสรุปกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแก่ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 จัดทำแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการ
จัดกิจกรรม 

 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
มีการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ที่ส่งเสริม
และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน
และนอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังให้
ความสำคัญในการจัดกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาท่ีจะเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมี
ประสบการณน์อกห้องเรียน อันจะส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้าน
สติปัญญา สังคม  อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-1-1) 
  โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ การมีส่วนร่วมในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การ
ดำเนินงาน การประเมินผลและการ
ปรับปรุงแผน โครงการ/กิจกรรม โดยในปี
การศึกษา 2562นี้ ทางคณะวิทยาการ
จัดการมีการดำเนินงานในการพัฒนา
นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งจะเป็นผู้ดูแล กำกับและติดตามงานด้าน
กิจการนักศึกษาระดับคณะเพ่ือร่วมกัน

5.2.3-1-1 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

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

5.2.3-1-3 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
จัดทำแผน การวางแผนงาน ร่วมกันกำหนด
รูปแบบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
การกำกับและการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ด้านการพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
เมื่อทำโครงการ/กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-2) 
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี
การศึกษา 2562 ซึ่งจะมีนักศึกษาที่ถูก
คัดเลือกจากสาขาวิชาต่าง ๆ มาเป็นตัวแทน
จากทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือทำหน้าที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
และดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะ
วิทยาการจัดการและมีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและ
เข้าประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
ดำเนินงานพัฒนานักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ และวางแผนในการ
ดำเนินงานการจัดโครงการ/การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.2-1-3) 
3. ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มีการประชุมจัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดย
ให้นักศึกษาที่เป็นตัวแทนจากทุกสาขาวิชา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาใน
การจัดทำแผนกิจกรรมของคณะ และมีการ
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ร่วมกันจัดทำแผน การวางแผนงาน ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ และนำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 2562เข้าที่ประชุมระดับ
คณะ เพ่ือให้ผู้บริหารคณะรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
 

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

2.1 คุณธรรม 
จริยธรรม  

2.2 ความรู้  
2.3 ทักษะทาง

ปัญญา  

  สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ คณะ
วิทยาการจัดการมีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประจำปี
การศึกษา 2562 ทีแ่ละสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และรักความ
เป็นไทย คือ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น 
ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม อาทิ  มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี 
เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก เป็นต้น ได้แก่ 

5.2.3-2-1 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2561 

 

คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการ

จัดการ

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษา
และท านุบ ารุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

วิทยาการจัดการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.4 ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

2.5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.6 กิจกรรม
ให้ความรู้และ
ทักษะการประกัน
คุณภาพแก่
นักศึกษา  

2.7 กิจกรรมที่
ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ
เป็นไปตามที่
กำหนดใน มคอ. 2  

 - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พ่ีสีส้ม 
ประจำปีการศึกษา 2562 
 - กิจกรรมสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 
2562  
 - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
 (2) ด้านความรู้ และการเป็นพลเมืองที่รู้
คุณค่า คือ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องสำหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาและตระหนักถึง
งานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วน
หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้อง
ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
ได้แก่ 
 - โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมืองรู้คุณค่างานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการ
ประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คือ สามารถ
ค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ 
ด้วยตนเอง  สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้
ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหา
สาระทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับ
หลักฐานวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการ
ปฏิบัติงานประจำและหาแนวทางใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ได้แก่  
 - กิจกรรมสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 
2562 
- โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมืองรู้คุณค่างานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ คือ มีส่วนช่วยและเอ้ือ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำใน
สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของ
กลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ ได้แก่  
 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2562 
 - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พ่ีสีส้ม 
ประจำปีการศึกษา 2562 
 - กิจกรรมสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 
2561  
 - กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการ
ประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 
- กิจกรรมประกวดดาว-เดือน FMS 2019 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า  และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของ การนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกัน  ได้แก่ 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562  
 (6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา คือ ให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ได้แก่ 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมืองรู้คุณค่างานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
- กิจกรรมประกวดดาว-เดือน FMS 2019 
(7) กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นไปตามที่กำหนดใน 
มคอ.2 จากการประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าด้วยมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานทั้ง 5 
ด้าน โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียนในเรื่อง การมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ ทางคณะวิทยาการจัดการได้
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะใน
ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการแห่งศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับ
ผู้ประกอบการ ทักษะด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือมีจิตนาการ ทักษะด้านการ
บริหารจัดการ เป็นต้น 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562  
    ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการได้มีแผนการ
จัดและดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งได้ระบุ
ทุกกิจกรรมไว้ในแผนเพื่อดำเนินงาน โดยให้
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
ภาระหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ได้ 
ครบถ้วนทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-2-1) 

3 ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการ มีการ
ประเมินผล
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนำผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ

 เมื่อทางคณะวิทยาการจัดการได้
ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ก็จะมีการประเมินผลความสำเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมทุกครั้ง โดย
ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดความรู้ 

5.2.3-3-1 เล่มสรุปโครงการทุก
โครงการ/กิจกรรม ปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ดำเนินงานครั้ง
ต่อไป 

การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวนผู้เข้าร่วม หรืออ่ืน ๆ ตามตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
ประจำปี
การศึกษา 2562 

1. เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับ
นักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2562 
2. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดทักษะในการ
ปรับตัวใหเ้ข้ากับ
สถานศึกษาใหม ่

1. ความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่า 3.51 
2.นักศึกษามีความรู้ 
และทักษะในการ
ปรับตัวใหเ้ข้ากับ
สถานศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60.  

1. จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
342 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ที่
ระดับ 3.92 
3. นักศึกษามี
ความรู้ และ
ทักษะในการ
ปรับตัวใหเ้ข้ากับ
สถานศึกษา คิด
เป็นรอ้ยละ 
81.00 

กิจกรรมกีฬา
สานสัมพันธ์
น้อง-พี่สสี้ม 
ประจำปี
การศึกษา 2562 

1.เพื่อให้นกัศึกษา
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน
คณะ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. ความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่า 3.51 
2. นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน
กีฬาภายในคณะ ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 60 

1.จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1,187 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่
ระดับ 3.94 
3. นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน
กีฬาภายในคณะ 
คิดเป็นร้อยละ 
80.20 
4.นักศึกษาเกิด
ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คิด
เป็นรอ้ยละ 
81.40 

โครงการสง่เสรมิ
พัฒนาบัณฑิต
คณะวิทยาการ
จัดการให้มีทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 
และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ตรงกบัความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
และผู้ใช้บัณฑิต 

1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
ของวิทยาการ
จัดการให้มีทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย
ทักษะทางด้าน
วิชาการ มีความ
เช่ียวชาญใน
ศาสตร์ และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. เพื่อพัฒนา
บัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการให้
มีทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 
ทางด้านทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 
3. เพื่อให้นักศึกษา
มีทักษะด้านการ
เป็นผู้ประกอบการ 

1. ผู้เข้า ร่วม
กิจกรรมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3. นักศึกษามีทักษะ
ของศตวรรษที่ 21 
และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ50 
ของผู้เข้าอบรม 
4. นักศึกษามีทักษะ
ของการเป็น
ผู้ประกอบการ ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ50 

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 
262 คน 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่
ระดับ 4.08 
3. นักศึกษามี
ทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 
และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
คิดเป็นร้อยละ 
87.20 
4. นักศึกษามี
ทักษะของการ
เป็น
ผู้ประกอบการคิด
เป็นรอ้ยละ 
80.10 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กิจกรรมสารภี
เกมส์ ประจำปี
การศึกษา 2562 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ทำกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์
ร่วมกันก่อให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความ
เสียสละ มีความ
สามัคคี มีจิตอาสา 
และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

1. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2.  มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3. นักศึกษามีทักษะ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต จิตอาสา และ
คุณธรรม จริยธรรม 
คิดเป็นร้อยละ 
80.30 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ50  

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 
500 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่
ระดับ 3.94 
3. นักศึกษามี
ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จิต
อาสา และ
คุณธรรม 
จริยธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 80.30 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานสโมสร
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

1. เพื่อให้นักศึกษา
เป็นพลเมืองทีรู่้
คุณค่ามีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1. จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3. นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข ไม่ตำ่
กว่าร้อยละ 60   

1. จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 604 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่
ระดับ 3.89 
3. นักศึกษามี
ความเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอัน 
มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
คิดเป็นร้อยละ 
82.53 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้เกี่ยวกบั
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน 
2. มีความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่า 3.51 
3. นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ คิด
เป็นรอ้ยละ 81.11 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 
100 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่
ระดับ 3.832.  
3. นักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 81.11 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

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

4 ประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 แล้ว ทางคณะวิทยาการ
จัดการ โดยงานกิจการนักศึกษาได้มีการ
ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไว้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ขอแผน  
ปี 2562 

ตัวชี้วัด ผลการประเมนิ 

1. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนางานนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนางานนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของทุกกจิกรรม 

1. ทุกโครงการ/
กิจกรรมที่ทางคณะ
ได้ดำเนินการ
นักศึกษามีส่วนร่วม
ทุกกิจกรรมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 ของ
กิจกรรมทั้งหมดทีจ่ัด 

2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และมทีักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึง 
การมีอัตลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด “จิต
อาสา ใฝ่รู้ สูง้าน” 

1. นักศึกษามีความรู้
มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของทุก
กิจกรรม  
2. นักศึกษาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของทุกกิจกรรม 
3. นักศึกษามีอัต
ลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  

1. นักศึกษามีความรู้
และมีทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 เฉลี่ย
รวม คิดเป็นรอ้ยละ 
86.40  
2. นักศึกษามีความรู้
และมีทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เฉลี่ยรวม คิดเป็น
ร้อยละ 87.20  
 3. นักศึกษามีอัต
ลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
เฉลี่ยรวม คิดเป็น
ร้อยละ 84.80 

3. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และเข้าใจในการ
อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

1. นักศึกษามีความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของทุกกิจกรรม 

2. นักศึกษามีความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
เฉลี่ยรวม คิดเป็น
ร้อยละ 89.80 

 
  จากข้อมูลตามตารางข้างต้น ทางคณะ
วิทยาการจัดการได้ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครบทั้ง 2 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
ของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการแล้วฝ่าย
งานกิจการนักศึกษาก็ได้นำผลการประเมิน

5.2.3-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
2/2562  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังกล่าวเข้าท่ี
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินการและรับฟังความ
คิดเห็น การประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดย ซึ่ง
คณะกรรมการต่างก็ให้ข้อเสนอแนะว่า ทาง
คณะควรจัดโครงการ/กิจกรรม ให้นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีส่วนร่วม
ในการวางแผนให้มากกว่านี้ ซึ่งทางงาน
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการก็จะ
ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวไปปรับปรุงและวางแผนเพ่ือปรับใช้
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-4-1) 

5 นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

       และเม่ือได้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ
จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ข้างต้น
แล้ว ทั้งผลของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและผลของความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม ทางฝ่ายงาน
กิจการนักศึกษาก็จะประชุมกับทาง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งชุดเก่า
และชุดใหม่เพ่ือร่วมกันจัดทำแผนการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2562 โดย
เอาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และ
คำแนะนำจากคณะกรรมดังกล่าวข้างต้นมา
ร่วมกันเพื่อที่จะปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในการ

5.2.3-5-1 แผนงานพัฒนากิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ปีการศึกษา 
2563 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
วางแผนงานพัฒนากิจการนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3-5-1) 

ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.4  ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีนโยบาย ทิศทาง

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

     ในปีการศึกษา 2562 
คณะกรรมการประจำคณะได้ 
พิจารณา นโยบาย ทิศทางงานวิจัย 
และแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ระยะ 4 ปี (พศ. 2562-2565) 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-1-1)  เพ่ือ
กำหนดให้คณะมีนโยบาย ทิศทาง
งานวิจัย และแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย 
ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้คณะได้จัดประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย
และผลงานวิชาการ(เอกสารหมายเลข 
5.2.4-1-2)  เพ่ือร่วมกันกำหนด
นโยบาย ทิศทางงานวิจัยของคณะ ที่
สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมจัดทำเป็น
ประกาศของคณะ เกี่ยวกับ การรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ
พัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาท
ของคณะวิทยาการจัดการและ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ความร่วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(เอกสารหมายเลข 5.2.4-
1-3)     

5.2.4-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะครั้งที่ 4/2562วันที่ 
5 กรกฎาคม 2562 

5.2.4-1-2 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 33/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการวิจัย
และผลงานวิชาการ 

5.2.4-1-3 ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎราชนครินทร์ 
เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยภายใต้
โครงการพัฒนาการ 
บูรณาการวิจัยตาม
บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาท้องถิ่นกับความ
ร่วมมือของชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

2 คณะมีส่วนร่วมในการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง 

 คณะมีส่วนร่วมในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยโดยดำเนินการผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

5.2.4-2-1 ภาพเว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
http://research.rru.ac.
th 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ครบถ้วน  และเป็น
ปัจจุบันเพื่อการบริหาร
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค ์และ
นวัตกรรม 

เพ่ือบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย  ขอบเขตและ
ประเภทของทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  นักวิจัยของ
คณะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-2-1) 
 นอกจากนี้คณะได้ส่งเสริมให้
บุคลากรใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ออนไลน์ซึ่งเป็นระบบที่สถาบันวิจัย
และพัฒนา จัดทำข้ึน เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลรายชื่อนักวิจัย  ชื่อ
โครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 
ที่สามารถสืบค้นได้ เพ่ือการบริหาร
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมได้ และใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยในเรื่องการกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-2-2) 

5.2.4-2-2 ภาพระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยออนไลน์ 
http://e-research.rru. 
ac.th 

 

3 คณะจัด หรือมีส่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้  

3.1หอ้งปฏิบัติการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม หรือ
หน่วยวิจัยหรืองาน

 คณะจัดห้องปฏิบัติงานวิจัยที่ชั้น 
2 อาคาร 1 สามารถใช้ประชุมกลุ่มย่อย 
หรือเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดม
ความคิดเห็นได้  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-1) 
 มีห้องสมุดให้นักวิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลหนังสือ  และมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูล
สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนเครื่องพิมพ์
ระบบเครือข่าย พร้อมทั้งบริการให้ยืม
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและ

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

ห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย 

5.2.4-3-3 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ออนไลน์ http://e-
research.rru. ac.th 

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

5.2.4-3-5 จดหมายราชการ  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สร้างสรรค์  หรือศูนย์ให้
คำปรึกษาด้านวิจัย  

3.2  ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

3.3  สิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยใน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม เช่น  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

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

อุปกรณ์ได้ เช่น โปรเจคเตอร์  กล้อง
ถ่ายรูป เครื่องฉายภาพ เป็นต้น  
 (เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-2) 
 คณะได้ส่งเสริมให้บุคลากรใช้
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ซ่ึง
เป็นระบบทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา 
กำกับดูแลมีการรักษาความปลอดภัย
งานวิจัยทั้งในส่วนของระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยออนไลน์การใช้งานมีการ
กำหนดให้นักวิจัยต้องมี User name 
และ Password ของตนเองเป็นการ
เฉพาะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-3) 
 นอกจากนี้คณะได้ส่งเสริมให้
นักวิจัยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่
จำเป็นโดยจัดสรรงบประมาณให้   
และคณะยังประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ 
e-doc เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก การจัดประชุมงาน
วิชาการเพ่ือนำเสนองานวิจัย เป็นการ
ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางให้คณาจารย์ใน
คณะได้รับข้อมูลทางด้านงานวิจัย  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-4) 
 คณะได้ส่งเสริมงานวิจัยโดยการ
นำคณาจารย์เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  
นานาชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมี
คณาจารย์จากคณะ 2 ท่าน คือ 
อาจารย์วนิดา รุ่งแสงและ อาจารย์ ดร.
สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-5) 

             ที่ ศธ 0549.06/ว07 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

             เทพสตรี และแบบตอบ
รับ 

5.2.4-3-6 ภาพกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
ทุนภายนอก 

5.2.4-3-7 คู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอทุนภายนอก 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 นอกจากนี้คณะยังได้จัดประชุม
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนภายนอก 
และจัดทำคู่มือ เผยแพร่ให้คณาจารย์
ในคณะทราบและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-3-6,  
5.2.4-3-7) 

4 คณะสนับสนุนให้
อาจารย์เสนอขอ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทำงาน
วิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

 คณะสนับสนุนให้อาจารย์เขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยผ่านทาง
โครงการ FRMU ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณตามสัดส่วนของอาจารย์ใน
คณะ ในปีงบประมาณ 2562 โดยคณะ
ได้จัดทำโครงการพัฒนาการบูรณาการ
งานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือ
ของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-4-1) ซึ่งเป็น
งบประมาณ 2562 ที่เหลือจากการ
จัดสรรให้กับนักวิจัยจำนวน 3 
โครงการของรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จึงเหลือเงินจัดสรรเป็นจำนวนเงิน      
97,770.27  บาท  
 คณะได้ประกาศการขอรับทุน
การวิจัยในคณาจารย์ในคณะทราบ มี
คณาจารย์ในคณะส่งหัวข้อวิจัยที่จะ
ขอรับทุนสนับสนุน  ข้อเสนอ
โครงการวิจัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 
2562 คณะได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ 
เพ่ือ กลั่นกรองและตรวจสอบความ
ถูกต้องในเชิงเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย

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

5.2.4-4-2 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการทุน
วิจัย ระดับคณะ คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 5 
กันยายน 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของข้อเสนอโครงการวิจัย และ
พิจารณาคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย ซึ่งได้ทำการประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการใน
วันที่ 5 กันยายน 2562 และแจ้งให้
คณาจารย์ทราบ โดยมีคณาจารย์ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 2 ข้อเสนอ
โครงการ และได้รับเงินสนับสนุน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-4-2) 

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

 คณะส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย   งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติให้อาจารย์ตีพิมพ์งานวิจัย
ระดับชาติ  โดยคณะได้จัดสรรงบ
พัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้คณาจารย์
ท่านละ 5,000 บาท ให้คณาจารย์ของ
คณะเพ่ือใช้ในการแพร่ผลงานวิจัย  
โดยคณะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  
นานาชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562  
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-5-1)  
 และนำบทความผลงานวิจัยจาก
คณาจารย์ของคณะไปนำเสนอ 1 
บทความ คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตสถานที่

5.2.4-5-1 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 32/2563 เรื่อง
ให้ข้าราชการเดินทางไป
ราชการ 

5.2.4-5-2 บทความวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการนวด
แผนไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติใน
เขตสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญของ
กรุงเทพมหานครและ
ภาคตะวันออก 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร
และภาคตะวันออก ผู้นำเสนอคือ 
อาจารย์วนิดา  รุ่งแสง 
(เอกสารหมายเลข 5.2.4-5-2) 

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

 คณะได้จัดสรรงบประมาณพัฒนา
รายบุคคลให้อาจารย์นำไปใช้ในการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และการนำเสนอ
เผยแพร่งานวิจัย นอกจากนี้คณะยังได้
มีการยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่
ได้รับรางวัลโดยการนำเผยแพร่บน
เว็บไซต์คณะ ในปีการศึกษา 2562 
คณะได้แสดงความยินดี กับ อาจารย์
วนิดา  รุ่งแสง ได้รับรางวัล จากงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.4-6-1) 

5.2.4-6-1 ภาพเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ แสดง
ความยินดีอาจารย์วนิดา  
รุ่งแสง ได้รับรางวัล จาก
งานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

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

- - 

ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ผลการดำเนินงาน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 100,000.- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2,709,280.- 

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่ป ิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  45 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

2,809,280.- 
= 62,428.44 บาท/คน 

45 

2. แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

62,428.44 
x 5 = 12.49 คะแนน 

25,000 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 62,428.44 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.5-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายใน โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาท

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : 
คณะวิทยาการจัดการ/ ครรชิต มาระโภชน์, ดวงฤดี จำรัสธนสาร, ดาเรศ วีระพันธ์, ณฐ 
สบายสุข 

5.2.5-2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับการ
เติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก/ ครรชิต มาระโภชน์, กรรณิการ์ มาระโภชน์ 

5.2.5-3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
และชุมชนยั่งยืน/ กรรณิการ์ มาระโภชน์, ครรชิต มาระโภชน์, ทัศนีย์ รอดมั่นคง, ดวงฤดี 
จำรัสธนสาร 

5.2.5-4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก การพัฒนาขีดความสามารถวางแผนการผลิตของนัก
ธุรกิจและเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์มะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยระบบบัญชีต้นทุน/ ดวง
ฤดี จำรัสธนสาร, กฤชชัย สุขเสวี 

5.2.5-5 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง
ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลระดับพื้นท่ีและจังหวัดฉะเชิงเทรา/ จัดการ หาญบาง, ดาเรศ 
วีระพันธ์, ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ 

5.2.5-6 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการช่องทาง
การตลาดของมะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปที่ส่งผลต่อความหลากหลายตามกลุ่ม
ผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้และยั่งยืนผ่านระบบสื่อออนไลน์/ พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา, อดิเรก 
เยาว์วงค์, ชุติมา นุตยะสกุล, ภาวิณีย์ มาตแม้น 

5.2.5-7 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก การบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือบริหารความเสี่ยงใน
การผลิตมะม่วงของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา/ ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์, ณัฐพล บัว
เปลี่ยนสี, วัฒนา พิลาจันทร์ 

5.2.5-8 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย
มะม่วงในตลาดต่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา/ 
ประสาน นันทะเสน, วิทยา เต่าสา 

5.2.5-9 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก การพัฒนาช่องทางการตลาดไปสู่ซูเปอร์มาเก็ต
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สำหรับมะม่วงและผลิตภัณฑ์มะม่วง เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
มะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน/ สินีนาถ เริ่มลาวรรณ, ปิยะพงศ์ พัดชา, จารุต ฐิติวร 

5.2.5-10 รายชื่อนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
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สรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 

ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงิน ภายนอก ภายใน 
ครรชิต มาระโภชน์ 
ดวงฤดี จำรัสธนสาร 
ดาเรศ วีระพันธ์ 
ณฐ สบายสุข 

โครงการพัฒนาการบูรณาการ
งานวิจัยตามบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ความร่วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการจัดการ 

100,000.-  ✓ 

ครรชิต มาระโภชน์ 
กรรณิการ์ มาระโภชน์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทราสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เชิงเกสร เชิงสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับการ
เติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

732,300.- ✓  

กรรณิการ์ มาระโภชน์ 
ครรชิต มาระโภชน์ 
ทัศนีย์ รอดมั่นคง 
ดวงฤดี จำรัสธนสาร 

การยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง
ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและ
ชุมชนยั่งยืน 

564,480.- ✓  

ดวงฤดี จำรัสธนสาร 
กฤชชัย สุขเสวี 

การพัฒนาขีดความสามารถวาง
แผนการผลิตของนักธุรกิจและ
เกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์มะม่วง 
จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยระบบบัญชี
ต้นทุน 

250,000.- ✓  

จัดการ หาญบาง 
ดาเรศ วีระพันธ์ 
ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ 

การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ผลิตมะม่วงที่บูรณาการกับ
ฐานข้อมูลระดับพื้นที่และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

200,000.- ✓  

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 
อดิเรก เยาว์วงค์ 
ชุติมา นุตยะสกุล 
ภาวิณีย์ มาตแม้น 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการช่องทางการตลาดของมะม่วง
และผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปที่ส่งผล
ต่อความหลากหลายตามกลุ่ม
ผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้และยั่งยืน
ผ่านระบบสื่อออนไลน์ 

212,500.- ✓  
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ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงิน ภายนอก ภายใน 
ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ 
ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี 
วัฒนา พิลาจันทร์ 

การบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือบริหาร
ความเสี่ยงในการผลิตมะม่วงของ
เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

250,000.- ✓  

ประสาน นันทะเสน 
วิทยา เต่าสา 

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการจำหน่ายมะม่วงในตลาด
ต่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

250,000.- ✓  

สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
ปิยะพงศ์ พัดชา 
จารุต ฐิติวร 

การพัฒนาช่องทางการตลาดไปสู่
ซูเปอร์มาเก็ตและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน สำหรับมะม่วงและผลิตภัณฑ์
มะม่วง เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
มะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่าง
ยั่งยืน 

250,000.- ✓  
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การบริหารงานด้านบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.6  ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีการกำหนด

นโยบายที่
ครอบคลุม
เป้าหมาย และ
ทิศทางในการ
บริการวิชาการ 
โดยการมีส่วนร่วม
ภายในคณะ 

 จากการดำเนินงานด้านบริการ
วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ
คณะวิทยาการจัดการนั้น ได้มีการกำหนด
นโยบายและแผนงานบริการวิชาการของ
คณะทีส่ามารถครอบคลุมเป้าหมาย และ
ทิศทางในการบริการวิชาการโดยการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรภายในของคณะ ซึ่ง
คณะได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
และท้องถิ่นของคณะวิทยาการจัดการ  
 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนด
ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน และระบบและกลไกการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตลอดจนร่วมกันทบทวนความสำเร็จ
ความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่
ชุมชนในปีที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนด
นโยบายที่ครอบคลุมพ้ืนทีเ่ป้าหมายและ
กำหนดวัตถุประสงค์ ในการด้านการ
บริการวิชาการของคณะ  
 สืบเนื่องจากการประชุมของ
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข
5.2.6-1-4) ที่มีตัวแทนอาจารย์จากทุก
สาขาวิชาในคณะเข้าร่วม รองคณบดี
วิชาการและวิจัย จึงได้นำเสนอร่างแผน
บริการวิชาการ ในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

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

5.2.6-1-2 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

5.2.6-1-3 แผนบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.6-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2562  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เนื่องจากเกณฑ์การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดโครงการที่
สามารถปรับได้ และต้องของบประมาณ
ให้เพียงพอกับการดำเนินงาน โดยให้ทุก
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

2 จัดทำแผนบริการ
วิชาการตามที่
กำหนดในข้อ 1 
โดยการมีส่วนร่วม
จากชุมชน
เป้าหมาย 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการ
ร่วมกันจัดทำแผนบริการวิชาการ โดยทำ
การสำรวจความต้องการของชุมชนใน
พ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายของระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และเรียงลำดับความจำเป็นโดยมุ่งเน้น
โครงการที่มุ่งประโยชน์และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของคณะ 
 คณะได้จัดประชุมกับพ้ืนที่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเขื่อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 โดยมีผู้นำชุมชน ข้าราชการ และ
เกษตรกรในพ้ืนที่ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุม
ได้เห็นชอบข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทำ
แผนการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยแบ่งรูปแบบการ
ให้บริการ ดังนี้ 
 1. การบริการวิชาการจากการขอ
งบประมาณสนับสนุน การจัดทำ
ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 
 2. การบริการวิชาการโดยไม่ใช้
งบประมาณสนับสนุน /แบบให้เปล่า 

5.2.6-2-1 ภาพการประชุมกับพ้ืนที่ชุมชน  
ณ องค์การบริการส่วนตำบล
คลองเขื่อน วันที่ 11 ธันวาคม 
2562 

5.2.6-2-2 แผนบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.6-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะครั้ง
ที่ 2/2563 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 3. การบริการวิชาการจาก
กระบวนการ/ผลงานวิจัย 
      ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแผนการบริการ
วิชาการต่อคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ มีการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ
จัดการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 
22 พฤษภาคม 2563  

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

 ในการลงพ้ืนที่บริการวิชาการของ
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 
2562 นั้น ชุมชนเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือหน่วยงานเพื่อ
สร้างความม่ันคงและยั่งยืน  
 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุมชน  
คือ  ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เขื่อน อำเภอคลองเขื่อน ซึ่งได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ดังนี้ 
 1. ได้รับการพัฒนาเรื่อง การอนุรักษ์
แม่น้ำบางปะกง เศรษฐกิจพอเพียง วีถี
ชุมชน ประวัติชุมชน จากการจัดโครงการ
บริการวิชาการ “การท่องเที่ยวตามศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ตอน 
มัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระราชา คืนชีวิต
ให้แม่น้ำบางปะกงวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 
2561 ทำให้ชุมชนมีมัคคุเทศก์น้อย ที่มี
ความสามารถนำเที่ยวในชุมชนได้ โดยใช้
ข้อมูลจากการอบรม 
 2. ได้รับการพัฒนาเรื่อง การใช้ระบบ
ประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อนออนไลน์ 

5.2.6-3-1 รายงานการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

5.2.6-3-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพร้อมจำหน่วย กลุ่ม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองเขื่อง ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มิถุนายน 
2563 

5.2.6-3-3 รายงานผลการดำเนินโครงการ
จัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

5.2.6-3-4 โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่อง
ทางการบัญชี 

5.2.6-3-5 โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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และการส่งเสริมการตลาดบนอินเตอร์เน็ต 
จากการจัดโครงการการบริการวิชาการ
เพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนของประชากรใน
ท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
กลุ่มเกษตรกรพ้ืนที่ตำบลคลองเขื่อน 
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ทำให้ชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ทำ
ให้ชุมชนตำบลคลองเขื่อนมีช่องทาง
การตลาดในการจำหน่ายสินค้าของชุมชน
ได้เพ่ิมมากข้ึน 
 3. ได้รับการพัฒนาเรื่อง ความรู้ด้าน
มาตรฐานสินค้าเพ่ือผลิตสินค้าชุมชนให้ได้
มาตรฐานสินค้าท่ีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่วย กลุ่ม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองเข่ือง 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มิถุนายน 
2563  ทำให้ชุมชนมีความรู้ด้านมาตรฐาน
สินค้าเพ่ือผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้ 
 ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มี
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นการ
สร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับชุมชน 
โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของดี
คลองเขื่อนออนไลน์ และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์มะม่วงของดีคลองเขื่อน เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงให้สามารถจัด
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จำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์ การแพร่ระบบของโรคโคโร
นาไวรัส (COVID-19) 
 จากผลการดำเนินงานการบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2562 ในภาพรวมพบว่า ทุก
โครงการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปให้
ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ประชากรใน
พ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถนำองค์
ความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชุมชน
หรือหน่วยงานได้ เพ่ือสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนได้ 
 ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการ
ดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ และ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
โดยได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อ
พัฒนาชุมชน และหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
 1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับ
หมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผลดำเนินการ ชุมชนได้ทราบปัญหาของ
ชุมชน และหาวิธีการปัญหากับศาสตร์/
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ของคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อให้สาขาวิชาเหล่านั้นได้ร่วมกัน
แก้ปัญหาโดยการบูรณาการวิชาการกับ
วิชาเรียน ทำให้ชุมชนมีเครื่องมือในการหา
ปัญหาได้เร็วขึ้น 
 2. โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่อง
ทางการบัญชี ผลดำเนินการ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ทางด้านบัญชีที่เป็น
ปัจจุบันที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
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มาตรฐานบัญชี ทำให้สามารถนำไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ทำให้หน่วยงานมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจที่ดีข้ึน 
 3. โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ผลดำเนินการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าชุมชน และมีความสามัคคี
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชน สามารถปรับใช้
กับการดำเนินธุรกิจของชุมชน มีช่องทาง
ในการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ทำให้มี
โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ
เกิดความร่วมมือกันมากข้ึน 

4 มีการบูรณาการ
การบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้
สังคม รวมทั้งการ
ส่งเสริมการ
เผยแพร่การ
บริการวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 ในการดำเนินงานการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ ในปี
การศึกษา 2562 คณะกรรมการการ
บริการวิชาการของคณะ ได้ร่วมกันจัดทำ
ระบบและกลไกการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนิน
โครงการมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม รวมทั้งการส่งเสริม
การเผยแพร่การบริการวิชาในรูปแบบ
ต่างๆ  
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน จากโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ คณะ

5.2.6-4-1 รายงานผลการดำเนินโครงการ
จัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ (หน้า30) 

5.2.6-4-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพร้อมจำหน่าย กลุ่ม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองเขื่อง ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มิถุนายน 
2563 

5.2.6-4-3 โครงการส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
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วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ 
 ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา MMK411 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด, MAC223 
การภาษีอากร1, MBC105 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ, MHR318 การ
วิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์, 
MMG304 การวิจัยทางธุรกิจ, MCA301 
การวิจัยนิเทศศาสตร์, MCA213 การผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์, MCA322 การผลิตภาพยนต์
และโทรทัศน์ชั้นสูง, MTM326 การ
ท่องเที่ยวชุมชน 
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับงานวิจัย โดยการนำข้อมูลจาก
ผลงานวิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการควบคุมคุณภาพของ
สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ตำบล
คลองเขื่อง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   และจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจำหน่วย กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลคลองเขื่อน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ 25 มิถุนายน 2563  
 การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น “ชุมชนแห่งความสุข 
Happy 8 Riew” โดยการจัดกิจกรรมให้
ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี เพ่ือให้
ชุมชนในพ้ืนที่มีความปรองดองความ

และผู้อ่ืน “ชุมชนแห่งความสุข 
Happy 8 Riew” 

5.2.6-4-4 ภาพหน้าเว็บไซต์ แสดงภาพ
ข่าวการดำเนินโครงการ 
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สมานฉันท์และความเข้มแข็ง เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน เสริมสร้างจิตสำนึกของคนใน
ชาติให้มีความหวงแหนและธำรงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะ
นำไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ 
สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติ 
 ทั้งนี้ ในโครงการ ยังได้จัดกิจกรรม
ประกวด “ชุมชนแห่งความสุข” หรือ
ความสุขทั้งแปด (Happy 8) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1. Happy Body (สุขภาพดี) 2. 
Happy Heart (น้ำใจงาม) 3. Happy 
Society (สังคมดี) 4. Happy Relax 
(ผ่อนคลาย) 5. Happy Brain (หาความรู้)
6. Happy Soul (ทางสงบ) 7. Happy 
Money (ปลอดหนี้) 8. Happy Family 
(ครอบครัวดี)  
 ความสุขทั้งแปดดังกล่าว โดย Happy 
Soul (ทางสงบ) ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมใน
การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนา เป็นที่จะช่วยการดำเนินชีวิตของ
ทุกคนให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ทำให้
ทุกคนทีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถ
รับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ โดยยึดหลัก
สนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี และมี
ความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย ที่มีการดำเนินชีวิตสืบทอด
ต่อกันมาแต่โบราณ 
 ในการนี้งานบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ ได้รับการเผยแพร่
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
ประกอบด้วย หน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย (www.rru.ac.th) 
Application line ของมหาวิทยาลัย 
เว็บไซด์ของคณะวิทยาการจัดการ 
(www.fms.rru.ac.th) เฟสบุ๊คคณะ
วิทยาการจัดการ  

5 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือและมี
กิจกรรมการ
ดำเนินการร่วมกัน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
หรือองค์กรภาครัฐ 
หรือองค์กร
ภาคเอกชน 

 สำหรับการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดให้พิธีลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะ
วิทยาการจัดการกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ในวัน
จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้อง
การะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ โดยในส่วนงานที่คณะวิทยาการ
จัดการรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 1. เทศบาลตำบลบางปะกง 
 2. อบต.คลองเขื่อน 
 3. อบต.หนองแหน 
 4. อบต.หนองยาว 
 5. อบต.ก้อนแก้ว 
(เอกสารหมายเลข 5.2.6-5-1)   
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเขื่อน อ. คลองเขื่อน ได้มีการทำ
ข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) ทางด้าน
วิชาการ การบริการวิชาการและการ
พัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยจะมีการจัด
โครงการร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนและส่งเสริม

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

เขื่อน 

http://www.fms.rru.ac.th/
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนเพ่ือเสริมรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้
สามารถมีรายได้และสามารถเลี้ยงตัวเองได้
อย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 5.2.6-5-2)   

6 มีการประเมิน 
การกำกับ และ
ติดตามผลการ
ดำเนินการตาม
แผนในข้อ 2 

 คณะวิทยาการจัดการ โดยรองคณบดี
วิชาการและวิจัย มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ดำเนินการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนบริการ
วิชาการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการจัดโครงการตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินโครงการ  
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ดำเนินการประเมินความสำเร็จของแผน
บริการวิชาการ โดยการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และระบุประโยชน์
ของการบริการวิชาการ 
 และนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ พิจารณาเสนอแนะ 
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การบริการ
วิชาการควรนำไปสู่การพัฒนาเป็น
หลักสูตรระยะสั้น 2.ควรมีการเพ่ิม
เครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกเหนือจากที่มีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
 และเตรียมการนำผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
วิชาการตามแผนพัฒนางานบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

5.2.6-6-1 แบบฟอร์มรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

5.2.6-6-2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.6-6-3 ตารางสรุปการประเมิน
ความสำเร็จของแผนบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

5.2.6-6-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
15/2563 วันที่ 23 มิถุนายน
2563 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7 มีการนำผลการ

ประเมินในข้อ 6 
ไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของ
ชุมชน ให้มั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

  คณะวิทยาการจัดการนำผลการ
ประเมินตามแผนบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2562 และข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ
จัดการ จากท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 
5 กรกฎาคม 2562 มาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการวิชาการตาม
แผนการพัฒนางานบริการวิชาการของ
คณะวิทยาการจัดการในปีงบประมาณ 
2563 ทำให้ชุมชนเป้าหมาย ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เกิด
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในวิถีชีวิต
ของชุมชน โดยโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจำหน่วย กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนตำบลคลองเขื่อน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 สำหรับข้อเสนอแนะด้านการบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ คณะฯ มีแนวทางในการปรับปรุง
การดำเนินงานด้านบริการวิชาการ โดย
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่มีการ
ร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับชุมชน 

5.2.6-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 

5.2.6-7-2 แผนบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.6-7-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพร้อมจำหน่วย กลุ่ม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำบล
คลองเขื่อง ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที่ 25 มิถุนายน 
2563 

ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.7  ระบบกลไกการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย   

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 คณะมีส่วนร่วมใน

การกำหนดนโยบาย
ที่ครอบคลุม
เป้าหมาย และ
ทิศทางในการทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 โดยในปีการศึกษา 2562 ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะเป็นผู้
กำหนดนโยบายและทิศทางในการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรมต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการเชิญรอง
คณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและบุคลากรของคณะที่ดูแลงาน
กิจการนักศึกษา และรองคณบดีกิจการ
นักศึกษาอีก 4 คณะ มามีส่วนร่วมและ
ร่วมกันในการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม
เป้าหมายและทิศทางในการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือให้การดำเนินงานในแต่
ละคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-1-1) 

5.2.7-1-1 ภาพการเข้าร่วม
ประชุมกับศูนย์ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฎราชนครินทร ์

 

2 คณะมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามที่
กำหนดในข้อ 1 

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

5.2.7-2-1 แผนการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ข้อเสนอแนะในการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 ตาม
นโยบายของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-2-1) 

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

 จากการร่วมกำหนดนโยบายและ
จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ที่ร่วมกับศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการได้
นำข้อมูลนโยบายมาดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของคณะวิทยาการจัดการ ในปี
การศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อวางแผนของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งในท่ีประชุมได้มีการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงจากแผนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดำเนินงาน
ดังกล่าว 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-1) 
 โดยมีกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับ
การเร ียนการสอนและก ิจกรรมพ ัฒนา
นักศึกษา ดังนี้ 
 1. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-2) ภายในนั้นมี
กิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่อง
ของวิธีการ กลยุทธ์จัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่  ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไป

5.2.7-3-1 แผนการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะวิทยาการ
จัดการ ปีการศึกษา 
2562 

5.2.7-3-2 รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการ
ประกวดมารยาทไทย
และนวัตกรรมแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

5.2.7-3-3 มคอ.3 รายวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่  

5.2.7-3-4 มคอ.5 รายวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่  
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประยุกต์ใช้กับการเรียน มาทำเป็นแผน
ธุรกิจ ซึ่งก็จะมีการบูรณาการเรียนการสอน
กับศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละศาสตร์ของ
ตน รวมถึงยังมีการบูรณาการกับกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาอีกด้วย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-3-3, 5.2.7-3-4) 

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

 สำหรับการมีส่วนร่วมในการประเมิน  
การกำกับ ติดตาม และประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามแผนด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น ทางคณะวิทยาการจัดการ
กับศูนย์ศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำงาน
ร่วมกัน มีการให้ความร่วมมือในการส่ง
ตัวแทน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม โดยทางศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้มีการจัดประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน การกำกับ ติดตาม และประเมิน
ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จตาม
แผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-4-1) 
     และในส่วนของแผนการดำเนินงานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
วิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2562 นั้น 
ทางคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการประเมิน 
กำกับและติดตามการดำเนินงานรวมถึงมี
การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามแผน เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยทุกโครงการ/กิจกรรม จะมีระบบ 

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

5.2.7-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมครั้งที่ 
2/2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงาน
ดังนี้ 
 1. ก่อนดำเนินกิจกรรม ฝ่ายงาน
กิจการนักศึกษา จะได้มีการประชุมพูดคุย
กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
 2. ในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านกิจการ
นักศึกษาและสโมสรคณะวิทยาการจัดการ 
จะเป็นผู้ดำเนินงาน กำกับและติดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 3. หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วจะได้มีการสรุปโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือนำเสนอเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็จะได้มีการ
ประชุมเพ่ือสรุปผลของกิจกรรมและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไป  
 ซึ่งจากการดำเนินงานในปีการศึกษา 
2562 ทางคณะวิทยาการจัดการก็ได้
ดำเนินการงานตามแผนงานที่วางไว้  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-4-2) 

5 คณะมีส่วนร่วมใน
การนำผลการ
ประเมินในข้อ 4 ไป
ปรับปรุง มีการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทำนุ

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

5.2.7-5-1 แผนด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2562  

5.2.7-5-2 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษาและ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับ
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

เหล่านั้นเป็นข้อมูลสะท้อนเสียงจาก
นักศึกษาและคณาจารย์รวมถึงบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการผ่านรองกิจการ
นักศึกษา เพ่ือนำไปสะท้อนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในที่ประชุมร่วมกันกับอีก
ทั้ง 4 คณะ ในคณะกรรมการด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ เพ่ือนำไปปรับปรุงแผนงาน
และการดำเนินงานการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-1) 
 ร่วมถึงนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จัดการ ปีการศึกษา 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-2) 
และในส่วนของการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทางงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการก็มีการนำเอาข้อมูล กิจกรรม 
รูปภาพ ผลที่ได้รับและองค์ความรู้ มาจัดทำ
เป็นข่าว เพ่ือนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะ ทางเพจของคณะ เพ่ือให้
บุคคลภายนอก ประชาชนทั่วไปและศิษย์
เก่าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-5-3) 

ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

5.2.7-5-3 ภาพเว็บไซต์คณะแสดง
ข้อมูลกิจกรรมด้าน
ทำนุบำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

 

6 คณะมีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและมี
กิจกรรมการ
ดำเนินการร่วมกัน

     คณะวิทยาการจัดการได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก (เครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา) 
โดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร์ กับการประกวด

5.2.7-6-1 ภาพถ่ายการเข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน
การประกวดมารยาท
ไทย ระดับอุดมศึกษา 
ในการประชุมวิชาการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปีระหว่างองค์กร
ภายนอกภาครัฐหรือ
เอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 

แข่งขันการประกวดมารยาทไทย 
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี  
(เอกสารหมายเลข 5.2.7-6-1) 
 

ระดับชาติ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี  

ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 คณะมีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 
การวิเคราะห์ SWOT 
วิเคราะห์อัตรากำลัง 
วิเคราะห์งบประมาณ 
รวมถึง บริบท อ่ืนๆ ด้าน
บุคลากรของคณะ 

    คณะมีการจัดโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2562 และได้มีการวิเคราะห์ SWOT ของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการร่วมกันของคณาจารย์ พบว่าคณะ
มีจุดแข็ง คือ 1) มีงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับ
จุดอ่อนคือ 1) การพัฒนาคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 2) การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ส่วนมากมีระดับ
คุณภาพผลงานที่มีค่าน้ำหนักน้อย  
สำหรับโอกาสที่คณะจะพัฒนาบุคลากรให้
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ คือ 1) 
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (HR4.0)    
2) นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่ภาคตะวันออก (EEC)  ทำให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมทักษะบุคลากร   และ
อุปสรรคที่สำคัญ คือ 1) การแข่งขันของ
ตลาดแรงงานในเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ทำให้เกิดภาวะสมองไหล       
2) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี   

5.2.8-1-1 แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

5.2.8-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 
25 ตุลาคม 2562   
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
     นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์
อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ โดย
พิจารณาจากหลักสูตรที่เปิดดำเนินการใน
ปัจจุบันจำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตร
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์
คณะ จำนวน 2 หลักสูตร  พบว่า 
อัตรากำลังยังไม่เพียงพอสำหรับหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรที่เปิดดำเนินการใน
ปัจจุบันมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
และ/หรือลาออก และบางหลักสูตรมี
อาจารย์ประจำหลักสูตรในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจทำให้กระทบอัตราการ
คงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรใน
อนาคต  คณะได้วิเคราะห์อัตรากำลัง
บุคลากรสายวิชาการ พบว่าต้องมี
อัตรากำลังสายวิชาการเพ่ิม 10 อัตรา 
และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
ทั้งนี้ทุกหลักสูตรมีการสำรวจจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้อาจารย์ทำแผนพัฒนาตนเองทั้ง
ด้านการศึกษาต่อ การอบรม  และการทำ
ผลงานทางวิชาการ    
     ในส่วนการวิเคราะห์งบประมาณ  
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้บุคลากรสาย
วิชาการคนละ 5,000 บาทต่อปีต่อคน  ใน
ส่วนของคณะมีความยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการงบประมาณในกรณีมีความจำเป็นที่
จะต้องใช้งบประมาณมากกว่า 5,000 
บาท  สามารถขอโอนจากบุคลากรสาย
วิชาการท่านอื่นโดยได้รับความยินยอมได้  
และเม่ือใกล้สิ้นปีงบประมาณจะมีการ
สอบถามความต้องการในการใช้
งบประมาณในการพัฒนาตนเอง เพื่อคณะ
จะได้นำเงินที่เหลือไปดำเนินโครงการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

97 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยภาพรวม 
ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีภายในคณะ  คณะนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.8-1-1) และเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-1-2) 

2 มีการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ในข้อ 1 

 ปีการศึกษา 2562 คณะมีการ
โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดย
จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรนำไป
พัฒนาตนเองตามศาสตร์ คนละ 5,000 
บาท และมีการเร่งรัดให้อาจารย์ใช้งบ
พัฒนารายบุคคล  พบว่าอาจารย์ทุกคน
ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์  และมี
อาจารย์ร้อยละ 84.78 ของจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด  ที่ได้รับการพัฒนาใน
โครงการสัมมนาต่างๆ ที่นอกเหนือจาก
ศาสตร์ของตน  เช่น  โครงการปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะ
วิทยาการจัดการ ภายใต้การบริหารงานสู่
ความเป็นเลิศด้วย OKRs   โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่องการใช้
เครื่องมือออนไลน์สำหรับการวัดผลการ
เรียนรู้ด้านพุทธพิสัย เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-1,5.2.8-2.2, 
5.2.8-2-3, 5.2.8-2-4) 
 คณะมีอาจารย์ 3 ท่าน กำลังศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก คือ อาจารย์
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา อาจารย์สิทธิศักดิ์ 
อรรจนานนท์  อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์

5.2.8-2-1 โครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล  

5.2.8-2-2 รายงานการอบรม 
สัมมนาของอาจารย์
รายบุคคล  

5.2.8-2-3 โครงการปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
คณะวิทยาการจัดการ 
ภายใต้การบริหารงาน
สู่ความเป็นเลิศด้วย 
OKRs 

5.2.8-2-4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน เรื่อง
การใช้เครื่องมือ
ออนไลน์สำหรับการ
วัดผลการเรียนรู้ด้าน
พุทธพิสัย 

5.2.8-2-5 รายงานผลตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.8-2-6 รายงานการประชุม 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
พันธ์ และปริญญาโทใบที่สองของอาจารย์
ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
และมีคณาจารย์จำนวน 16 ท่าน อยู่ใน
กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของ
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด (เอกสารหมายเลข 
5.2.8-2-5)  ซึ่งได้มีการรายงานผลตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2563  ให้คณะกรรมการ
ประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.8-2-6) 
  สำหรับการดำเนินการด้านอัตรากำลัง ที่
ต้องมีบุคลากรสายวิชาการเพ่ิม 10 อัตรา
นั้น คณะได้รับบุคลากรสายวิชาการ
จำนวน 4 คนในปีการศึกษา 2561 ยังคง
เหลือ 6 คนซึ่งได้ดำเนินการในปีการศึกษา 
2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-7) 

             คณะกรรมการ  
             ประจำคณะวิทยาการ 
             จัดการ ครั้งที่ 

4/2563 วันที่ 24  
             กรกฎาคม 2563           
5.2.8-2-7 ประกาศการรับ  
             สมัครบุคลากรสาย    
             วิชาการ คณะวิทยา 
             การจัดการ 
 
 
 
 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้
บุคลากรสายวิชาการ
สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับ
ตรวจสุขภาพประจำปี   ซึ่งเป็นสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี นอกจากนี้ มีเงิน
รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทาง
วิชาการ  โดยประกาศเป็นระเบียบการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการ
ทำผลงานวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-3-1) 
 มีทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยประกาศ
เป็นระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา และ
ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ของบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-3-2, 5.2.8-3-3 ) 
 คณะได้มีการยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่
ไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุม

5.2.8-3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและเงิน
รางวัลในการทำ
ผลงานวิชาการ พ.ศ. 
2557 

5.2.8-3-2 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ราชนครินทร์
ว่าด้วยทุนศึกษาศึกษา 
พ.ศ. 2557 และฉบับ
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

5.2.8-3-3 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยการไปศึกษา
ต่อ และฝึกอบรมของ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
วิชาการ โดยแสดงความยินดีผ่านเว็บไซต์
คณะ และการประชุมอาจารย์ทั้งคณะ โดย
ในปีการศึกษา 2562 คณะได้ยกย่องเชิดชู
เกียรติคณาจารย์จำนวน 1 ท่าน คือ
อาจารย์วนิดา รุ่งแสง  ที่ได้รับรางวัล ผู้นำ
เสนองานวิจัยดีเด่นในงานการประชุม
ระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งท่ี 2 
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลัง
แห่งการเปลี่ยนแปลง” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 
2563 
 (เอกสารหมายเลข 5.2.8-2-4, 5.2.8-2-5) 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2557          

5.2.8-3-4 ภาพแสดงความยินดี
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
ผู้นำเสนองานวิจัย
ดีเด่น 

5.2.8-3-5 รายงานการวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ
นวดแผนไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในเขตสถานที่
ท่องเที่ยวสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร และ
ภาคตะวันออก 

4 มีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายวิชาการนำ
ความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

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

5.2.8-4-1 รายงานการอบรม 
สัมมนาของอาจารย์
รายบุคคล  

 

5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากร
สายวิชาการ และดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสาย
วิชาการถือปฏิบัติ 

 คณะดำเนินการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551 แก่บุคลากรสายวิชาการได้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.8-5-1) 

5.2.8-5-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

100 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 โดยได้ประชาสัมพันธ์เป็นเอกสาร
บันทึกข้อความผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และหน้าเว็บไซต์คณะ  
(เอกสารหมายเลข 5.2.8.5.2, 5.2.8-5-3)   
 ซึ่งได้มีการดูแลควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ โดยคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 
  

5.2.8-5-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 
0548.05/963 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 
2562 

5.2.8-5-3 ภาพเว็บไซต์คณะ
แสดงข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ด้าน
จรรยาบรรณ  

6 มีการประเมินผล
ความสำเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

    คณะมีการประเมินผลความสำเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ โดยจัดทำเป็นรายงานผลตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2563 และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ             
จัดการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24          
กรกฎาคม 2563 และจากตารางสรุป
ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อและการทำ
ผลงานวิชาการของบุคลากรสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-
2564 สรุปความต้องการของบุคลกรสาย
วิชาการในปี พ.ศ.2562 ดังนี้ ไม่มี
คณาจารย์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และมีบุคลากรสายวิชาการมี
ความตอ้งการทำผลงานทางวิชาการ
จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. อ.คมสันต์ ธีระพืช 
2. อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ 3. อ.ณฐ 
สบายสุข 4. อ.ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ 5. 
ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ และ 6. อ.จารุต ฐิติวร 
7. ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง บุคลากรสาย
วิชาการท้ัง 6 ท่าน อยู่ในกระบวนการขอ
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

5.2.8-6-1 รายงานผลตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.8-6-2 รายงานการประชุม 
             คณะกรรมการ  
             ประจำคณะวิทยาการ 
             จัดการ ครั้งที่ 

4/2563 วันที่ 24         
กรกฎาคม 2563     

7 มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

 คณะมีการดำเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าของคณาจารย์ทั้ง 7 ท่านที่
อยู่ในกระบวนการขอผลงานทางวิชาการ 

5.2.8-7-1 รายงานการประชุม
อาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ง



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

101 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

โดยประสานงานไปทางมหาวิทยาลัยว่า
คณาจารย์ที่ขอผลงานทางวิชาการอยู่ใน
กระบวนการขั้นตอนใด เพื่อคณะช่วยหา
แนวทางในการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย
และได้รับตำแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในเกณฑ์การขอผลงาน
ทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ที่ขยายระยะเวลา 

ที่ 2/2562 วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562          

5.2.8-7-2 บันทึกข้อความแต่งตั้ง
คณะกรรมการ Peer 
reviewer 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 7 ข้อ 7 ข้อ(1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.9  อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ผลการดำเนินงาน 
  

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 45 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)                       
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

13 

 
สูตรการคำนวณ  

1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 13 

x 100 =  ร้อยละ  28.89 
 45 

 
2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 28.89 
x 5 =   3.61  คะแนน 

 40 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 28.89 3.61 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.9-1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2562   
5.2.9-2 รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปีการศึกษา  2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 45 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 39 

3. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  6 

4. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  - 

5. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  - 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 6 
 
สูตรคำนวณ  
1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 6 
x 100 =  ร้อยละ  13.33 

 45 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 13.33 
x 5 =  1.11  คะแนน 

 60 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  13.33 1.11  คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.10-1 รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2562    
5.2.10-2 รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ปีการศึกษา  2562 
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2.11  การกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ 
  

ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 ทบทวนและจัดทำ

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

    คณะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาคณะโดยมีส่วนร่วมจาก
สาขาวิชา/หลักสูตรส่งบุคลากรมาเป็น
กรรมการ (เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-1)  
และได้ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนาคณะ ครั้งที่ 1/2563   วันที่ 16 
กันยายน 2562  เพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้ และค่า
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.2.11-
1-2) และคณะปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-1-3) เสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-1-4)  สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 
12/2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2562 และ
ประชุมครั้งที่ 14/2562 วันที่ 21 ธันวาคม 
2562 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-1-5) 
    และเม่ือมสีถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการในไตร
มาส 2, 3 และไตรมาส 4 ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามปกติ ทำให้มีการปรับการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 18 

5.2.11-1-1 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 20/2561 
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการและ
คำสั่งที่ 21/2561, 
29/2561, 31/2562 
(เพ่ิมเติม) 

5.2.11-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งที่ 
1/2562  วันที่ 16 
กันยายน 2562         

5.2.11-1-3 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 
2563 

5.2.11-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563  

5.2.11-1-5 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2563 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
12/2562 วันที่ 19 
ตุลาคม 2562 และ
ประชุมครั้งที ่
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.11-
1-6)   
    คณะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ โดยจัดสัมมนาปฏิบัติการคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาคณะ  ดำเนินการทบทวน
การเคราะห์ SWOT เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์
ของคณบดี  สอดคล้องกับพันธกิจและ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยปรับเป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี   คณะวิทยาการ
จัดการ  (ฉบับทบทวน) (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-1-7, 5.2.11-1-8)  โดยคณะจะได้นำ
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาการจัดการเพ่ือพิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตามลำดับ 
  

 

14/2562 วันที่ 21 
ธันวาคม 2562 

5.2.11-1-6 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2563 (ปรับตาม
สถานการณ์ COVID-
19) เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
5/2563 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2563   

5.2.11-1-7 โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.11-1-8 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
คณะวิทยาการจัดการ  
(ฉบับทบทวน) 

2 ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียน
การสอนทุกปีและ
นำเสนอ
คณะกรรมการ
ประจำคณะ เพ่ือ
วิเคราะห์ความ

 คณะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตคณะวิทยาการจัดการ
โดยกรรมการมาจากแต่ละหลักสูตรของคณะ 

(เอกสารหมายเลข 5.2.11-2-1)    
     คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตคณะวิทยาการจัดการและกอง
นโยบายและแผนมหาวิทยาลัย ร่วมกัน
วิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-2-2) และได้เสนอ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-2-3)  เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

5.2.11-2-1 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 39/2563 
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.11-2-2 รายงานสรุปการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร  

5.2.11-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แข่งขัน  และเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

และโอกาสในการแข่งขัน  โดยผลการ
วิเคราะห์ สรุปดังตาราง 

หลักสูตร รายรับ
ต่อนศ. 

ต้นทุนต่อ 
นศ. 

B/C 
Ratio 

มีงาน 
(%) 

การจัดการ 55,240 29,815 1.85 72.20 
การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

55,240 33,972 1.63 67.20 

นิเทศ
ศาสตร์ 

55,240 33,618 1.64 69.00 

บัญชี 57,240 41,266 1.39 80.00 
คอมพิว 
เตอร์ธุรกิจ 

57,240 44,808 1.28 83.40 

การ
ท่องเที่ยว 

57,240 39,980 1.43 80.00 

การตลาด 55,240 50,873 1.09 80.00 
การจัดการ
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

90,240 99,351 0.91 ไม่มี
นักศกึษา

จบ 

   พบว่า หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมี
ต้นทุนต่อนักศึกษาต่ำสุดคือ 29,815 บาทต่อ
คน และหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่มีต้นทุนต่อนักศึกษาสูงสุดคือ 
99,351 บาทต่อคน (เปิดรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2562 เป็นปีแรก) 
    เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร โดยคำนวณ Benefit Cost Ratio 
พบว่า มี 1 หลักสูตรที่มีค่า B/C Ratio ต่ำกว่า 
1  คือ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม ่ สำหรับหลักสูตรที่เหลือ 7 
หลักสูตรมีค่ามากกว่า 1        
    ในส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต พิจารณาจากร้อยละการมีงานทำ
ของบัณฑิต  พบว่าอยู่ระหว่าง 68.20% ถึง 
83.40% โดย บัณฑิตของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจมีงานทำมากสุดคือ          
83.40 % บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มีงานทำน้อยสุดคือ            
68.20 %   

ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 
22 พฤษภาคม 2563  

5.2.11-2-4 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 5/2563 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2563 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
    เมื่อพิจารณาโอกาสในการแข่งขันของแต่
ละหลักสูตรโดยเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
การศึกษากับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียง 
พบว่าค่าธรรมเนียมการศึกษามีราคาถูกเม่ือ
เทียบกับคู่แข่งขัน เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง 16,500 ถึง 
20,000 บาทต่อปีการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
24,000 บาทต่อปี  ในขณะที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์มีค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่าง 15,000 ถึง 17,000 บาทต่อปี
การศึกษา และแม้ว่าหลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ จะมี
ค่าลงทะเบียนปีละ 50,000 บาท แต่สถาน
ประกอบการได้สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้
นักศึกษาร้อยละ 70 ของค่าลงทะเบียน
ทั้งหมด ดังนั้นค่าลงทะเบียนของหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่
นักศึกษาต้องจ่ายอยู่ในอัตรา 15,000 ต่อปี 
ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    จากข้อมูลข้างต้น ที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563  
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในเรื่องจำนวนนักศึกษา  โดยให้แต่ละ
หลักสูตรต้องประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือเพ่ิม
จำนวนนักศึกษา 

    นอกจากนี้จากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2563  ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ของทั้งมหาวิทยาลัย โดยให้ 1) ดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ
ศาสตร์และเป็นการร่วมมือกับสถาน
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประกอบการโดยให้นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
การเรียน  2) การปรับหลักสูตรในบาง
หลักสูตรอาจควบรวมหลักสูตรให้เป็นแขนง
วิชากรณีที่ธรรมชาติวิชามีความคล้ายกัน 3) 
ปรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ 
WIL หรือ CEWIE  4) ควรค้นหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ของหลักสูตรที่ไม่ใช่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะปัจจุบันมี
จำนวนลดลง (เอกสารหมายเลข 5.2.11-2-4) 

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

 ปีงบประมาณ 2562 คณะได้เสนอรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคณะ 
ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 5.2.11-3-1)  1) การ
ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงระดับคณะ ไม่ควร
อยู่แค่คณบดี  สาขาวิชาต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
โยมีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมร่วมกับคณะ     
2) ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานแผนการ
บริหารความเสี่ยงในระดับสาขาวิชา มีการ
ประเมินแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรายงานคณะ 
และรายงานมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยจึง
จะสรุปรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 3) 
การจัดการความเสี่ยงยังไม่เป็นรูปธรรม ต้องมี
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจำนวน
นักศึกษาลดลง  ควรให้สาขาวิชาร่วม
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา มิใช่การ
แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
    ปีงบประมาณ 2563  คณะมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในคณะวิทยาการจัดการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกสาขาวิชา  (เอกสารหมายเลข 5.2.11-3-2)   
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลของความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ 2562 ประกอบกับ

5.2.11-3-1 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 6/2562 วันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 

5.2.11-3-2 คำสั่งที่ 32/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะ
วิทยาการจัดการ   

5.2.11-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 18 พฤษภาคม 
2563 

5.2.11-3-4 แผนบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.11-3-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563  

5.2.11-3-6 แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและได้
ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ จัดลำดับความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 แล้วเลือกความ
เสี่ยง 3 อันดับแรกมาจัดทำเป็นแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ 1) 
จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่มีน้อยกว่าเป้าหมาย 
(แผน) ที่กำหนด ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง  2) 
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 
และ 3) การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน   (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-3-3 , 5.2.11-3-4)    
 และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ 2563 ในการประชุมครั้งที ่
2/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-3-5) และเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตามลำดับ 

   คณะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ 2563  โดยมีเป้าหมายให้ความ
เสี่ยงทั้งสามมีความเสี่ยงลดลง  และได้มีการ
ดำเนินการกำกับ ติดตามความเสี่ยงผ่าน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-3-6)  ดังนี้ 
    1) ความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่มี
น้อยกว่าเป้าหมาย (แผน) ที่กำหนด  คณะได้
ร่วมมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ร่วมกัน คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  มี
การประชาสัมพันธ์ให้มีนักเรียนเข้ามาสมัคร
เรียนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ของ
คณะ  สาขาวิชาต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เพจ Facebook ของสาขาวิชา  และ

บริหารความเสี่ยง 
รายงานการ 

5.2.11-3-7 รายงานการประชุม
คณาจารย์ครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 16 
เมษายน 2563 

5.2.11-3-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 24 เมษายน 
2563   

5.2.11-3-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลโดยนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของคณะ  แต่จำนวน
นักศึกษารับใหม่ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน
น้อยกว่าเป้าหมาย โดยเป้าหมายปีการศึกษา 
2562 มีจำนวน 540 คน จำนวนนักศึกษารับ
ใหม่มีจำนวน  358   คน เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2561 ที่มีจำนวนนักศึกษาใหม่ 338 
คน เพ่ิมขึ้น 5.92 %   ดังนั้นความเสี่ยงเรื่อง
จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่มีน้อยกว่าเป้าหมาย 
(แผน) ที่กำหนดยังคงอยู่   
   2) ความเสี่ยงเรื่องหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2558 คณะดำเนินการสำรวจ
แต่ละหลักสูตรในเรื่องจำนวนและคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มี 4 
หลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เผยแพร่ผลงานวิชาการไม่ครบตามเกณฑ์ คณะ
ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
นำเสนอผลงานวิชาการให้คณาจารย์ทราบ
อย่างต่อเนื่อง และนำอาจารย์ไปนำเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 5 นานาชาติครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้คณะได้ประสาน
ไปยังมหาวิทยาลัยในการจัดหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเพ่ือมาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ทำให้ความเสี่ยงเรื่อง
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 
กรณจีำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจาก 4 หลักสูตร เหลือ 2 หลักสูตร 
ดังนั้นความเสี่ยงเรื่องหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ยังคงอยู่ 
  3) ความเสี่ยงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน คณะ
ได้กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
หน่วยงานและสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอผ่าน
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา  
การประชุมอาจารย์ทั้งคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-3-7)  และได้มีการรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการ
บริหารทราบทุกเดือน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า ทำให้บางโครงการไม่
สามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอให้คณะส่งคืนเงิน
งบประมาณเงินรายได้ร้อยละ 10 และคณะได้
ปรับลดงบประมาณบางโครงการ รวมทั้ง
สาขาวิชามีการปรับกิจกรรมของบางโครงการ 
เพ่ือให้มีการดำเนินการสอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นความเสี่ยงเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ไม่เป็นไปตามแผน ยังคงอยู่  
   คณะได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
9/2563 วันที่ 24 เมษายน 2563  เอกสาร
หมายเลข 5.2.11-3-8) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 1) ควรส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันให้
หลายหลายเวที  หรือจัดเวทีให้นักศึกษาได้
แสดงความสามารถ  2) กำกับติดตาม การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการดำเนิน
โครงการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
    เสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 
24 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-3-9)  ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) 
จำนวนนักศึกษาที่ต่ำกว่าเป้าหมาย  หลักสูตร
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ต้องประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพ่ือเพ่ิม
จำนวนนักศึกษา โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันให้มากขึ้น  2) ควรปรับปรุงและ/หรือ
พัฒนาหลักสูตรโดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  3) ปรับการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นแบบสหกิจศึกษา หรือ WIL 4) 
กำกับติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  5) กำกับติดตาม
การดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
   คณะได้รายงานผลการดำเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563ต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวม
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็น
ลำดับถัดไป   
 

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

 คณะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-1) คณะ
มีแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 
2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-2) และ
เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.11-
4-3)  มีการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้
ดังกล่าว  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ในคณะครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-4-4) 
ดังนี้      
 ด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่องการเรียน
การสอน คณะได้ดำเนินการจัดการความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบออนไลน์  

5.2.11-4-1 คำสั่งที่ 35/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการ
ความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ   

5.2.11-4-2 แผนการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 
2562 

5.2.11-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 28 พฤษภาคม 
2563 

5.2.11-4-4 รายงานผลตาม
แผนการดำเนินงาน
จัดการความรู้สาย
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และนำมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
ในทุกหน่วยงาน
ตามโครงสร้าง 

เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์  มีการดำเนิน
กิจกรรม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 
เมษายน 2563, ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 และครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563  มีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการ
จัดการความรู้นี้จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.56 ซึ่งผลจากการจัดการความรู้เกี่ยว
เทคนิคการสอนออนไลน์ มีคณาจารย์นำไปใช้
ในการสอน จำนวน 10 รายวิชา ได้แก่  
 1. รายวิชาหลักการตลาด  
 2. รายวิชาการจัดการผลิต  
 3. รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  
 4. รายวิชาการบัญชี 1  
 5. รายวิชาองค์การและการจัดการ  
 6.รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  
 7. รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 8. รายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 9. รายวิชาภาษีอากรธุรกิจ  
 10. รายวิชาการจัดการเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ   
 สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
โรนาไวรัส (COVID-19) เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 ด้านการวิจัย คณะมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยในรูปแบบชุดโครงการวิจัย มี
การดำเนินกิจกรรม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 
4 กันยายน 2562, ครั้งที่ 2 วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 3 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563  มีบุคลากรสายวิชาการเข้า
รว่มการจัดการความรู้นี้จำนวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.33 มีจำนวน 1 เรื่องที่ได้นำ
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จาก

วิชาการ ประจำปี
การศึกษา 2562   

5.2.11-4-5 รายงานผลตาม
แผนการดำเนินงาน
จัดการความรู้สาย
สนับสนุนประจำปี
การศึกษา 2562  

5.2.11-4-6 ภาพการเผยแพร่การ
จัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2562 ผ่าน
เว็บไซต์คณะวิทยาการ
จัดการ fms.rru.ac.th 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เรื่องการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ
บริหารการเงินให้มั่งคั่งด้วยแอพพลิเคชั่นการ
ทำบัญชีครัวเรือนสำหรับประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดย อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์
พันธ์ 
 สำหรับสายสนับสนุน คณะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทำหนังสือราชการ มี
การดำเนินกิจกรรม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 
1 พฤษภาคม 2563, ครั้งที่ 2 วันที่ 8 
พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 3 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2563  มีบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมการจัดการความรู้นี้จำนวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-4-5) 
 การจัดการความรู้ทั้งด้านการผลิต
บัณฑิต  ด้านการวิจัย และด้านเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทำหนังสือราชการ  มี
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ (เอกสารหมายเลข 5.2.11-4-6) 
และมีการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ในสายวิชาการในเรื่องเทคนิคการสอนแบบ
ออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 3/2562  

5 มีการประเมิน 
กำกับ และติดตาม 
ผลการดำเนินงาน
ในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีของคณะ  
นำเสนอต่อ
คณะกรรมการ

คณะมีการประชุมคณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 
กันยายน 2562  (เอกสารหมายเลข 5.2.11-
5-1)  เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2563  และการ
ดำเนินการตามประกาศการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

5.2.11-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาฯ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 16 
กันยายน 2562       

5.2.11-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาฯ ครั้งที่ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประจำคณะ  
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  

2563  และการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 
มีนาคม 2563  (เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-
2)  เพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-
3)  โดยรองคณบดีวางแผนและพัฒนา กำกับ
และติดตามให้เจ้าหน้าที่วางแผนคณะ 
ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
2563  และให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 
โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะได้รับจัดสรร
งบประมาณ 822,500  บาท  นอกจากนี้ยังมี
เงินงบประมาณแผ่นดินที่โอนเข้าระหว่าง
ปีงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 
2,007,650 บาท  สำหรับเงินรายได้มอบให้
เจ้าหน้าที่วางแผน  สำรวจและรายงานการ
ดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 ทุกเดือนของทุกสาขาวิชา  โดยมีเงิน
รายได้ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 3,307,680 บาท  

คณะได้เสนอผลการเบิกจ่าย และผลการ
ผูกพันงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีข้อเสนอแนะคือ คณะ
ควรกำกับติดตามให้มีการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเป็นไปตามแผน (เอกสารหมายเลข 
5.2.11-5-4)    

จากการประชุมร่วมกับอธิการบดี คณบดี
และรองคณบดีที่เก่ียวข้องด้านการวางแผน 
ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีการหารือ

1/2563 วันที่ 2 
มีนาคม 2563    

5.2.11-5-3 แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2563 

5.2.11-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  21 กุมภาพันธ์ 
2563 

5.2.11-5-5 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 5/2563 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2563 

5.2.11-5-6 รายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2563 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ และปรับการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ COVID-19  เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 จะทำให้การดำเนิน
โครงการมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
2563  จึงมีนโยบายปรับลดงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะลงร้อยละ 10 ของ
งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 
และสามารถปรับการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได้ โดยรวบรวมงบประมาณที่ปรับลด 
และโครงการ/กิจกรรมที่มีการปรับการ
ดำเนินการต่อกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 
2563  ได้ให้ข้อเสนอแนะภาพรวม
มหาวิทยาลัย คือ ให้กำกับติดตามการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด  และควรที่จะดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดรวมถึงเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-5)    

จากการประเมินแผน-ผล ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2563  หลังจาก
ที่มีการปรับโครงการ/กิจกรรมภายใต้
สถานการณ์ COVID-19  พบว่า คณะมี
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 87 
กิจกรรม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
และเบิกจ่ายภายในระยะเวลาตามประกาศ
การบริหารงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2563 ของมหาวิทยาลัย  (ภายใน 14 
สิงหาคม 2563) จำนวน 47  กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 54.02  โครงการ/กิจกรรมที่เหลือ
จำนวน 40 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 45.98 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของจำนวนกิจกรรมทั้งหมด  ต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563 และมี
การกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ เพื่อเบิกจ่าย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.11-5-6)    

6 มีการนำผลการ
ประเมินของแผนใน
ข้อ 5 ไปปรับปรุง
ในรอบปีถัดไป 

   จากการประเมินแผน พบว่า คณะมีการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม และเบิกจ่าย ไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดทั้งท่ีมีการปรับ
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย  ซึ่ง
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 
และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ควรกำกับติดตามให้มีการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเป็นไปตามแผน  2) ควรดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมรวมถึงเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  ซึ่งคณะจะ
ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทำ
แผนงบประมาณในปีการศึกษา 2563  

5.2.11-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที ่1/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 

5.2.11-6-2 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 5/2563 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2563  

 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.12  การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารของคณะ   

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 คณะกรรมกรรมการ

ประจำคณะปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกำหนด
ครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด
ล่วงหน้า 

 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
ประจำคณะได้มีการหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดครบถ้วน  คณบดีใน
ฐานะประธานคณะกรรมการประจำ
คณะมีการแจ้งให้คณะกรรมการประจำ
คณะทราบถึงแบบประเมิน และ
หลักเกณฑ์ในการประเมินล่วงหน้า
ก่อนที่คณะกรรมการประจำคณะจะ
ดำเนินการประเมินตนเอง  ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 
2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.12-1-1) 
และมีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ
จัดการ โดยคณะได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจำคณะ  (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-1-2) 

5.2.12-1-1 รายงานการประชุม
คณะ กรรมการ 
ประจำคณะ ครั้งที่ 
3/2563 วันที่ 22 
มิถุนายน 2563  

5.2.12-1-2 สรุปผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรม 

               การประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
กำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มี
การนำข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ 

 คณบดีได้กำหนดวิสัยทัศน์  ทิศ
ทางการดำเนินงานของคณะ โดยได้วาง
กลยุทธ์ในการพัฒนาคณะที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และ
นำสารสนเทศของคณะและ
มหาวิทยาลัยมาเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน  และได้ถ่ายทอดให้
ผู้บริหารคณะรับทราบและถือปฏิบัติใน
เรื่องการกำกับทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรในอนาคต การพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์  การปรับการ
ดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏตาม 

5.2.12-2-1 วิสัยทัศน์และแนว
ทางการดำเนินงาน
ของคณบดี 

5.2.12-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะครั้งที่ 15/2562 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562  

5.2.12-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะครั้งที่ 16/2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
OKRs ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562, ครั้งที่ 16/2562 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562, ครั้งที่ 
18/2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562, 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-2-1, 
5.2.12-2-2, 5.2.12-2-3, 5.2.12-2-4)  
และถ่ายทอดให้บุคลากรคณะได้
รับทราบในการประชุมบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2562 , วันที่ 16 เมษายน 2563 และ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-2-5) และได้นำ
วิสัยทัศน์ และทิศทางในการดำเนินงาน
มาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (ฉบับ
ทบทวน) และใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมกับ 1) ระบบบัญชี 3 
มิติ (Grow Finance MIS)  2) ระบบ
ลงทะเบียน 3) ระบบบริหารงานพัสดุ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-2-6, 
5.2.12-2-7) 

วันที่ 15พฤศจิกายน 
2562  

5.2.12-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะครั้งที่ 18/2562 
วันที่ 25ธันวาคม 
2562   

5.2.12-2-5 รายงานการประชุม
บุคลากรคณะ วันที่ 
22 พฤศจิกายน 
2562 , วันที่ 16 
เมษายน 2563 และ
วันที่ 3 กรกฎาคม 
2563  

5.2.12-2-6 ภาพระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.2.12-2-7 ภาพระบบต่าง ๆ 

3 ผู้บริหารมีการกำกับ 
ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยัง
บุคลากรในคณะ 

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

5.2.12-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.12-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วางแผน 

5.2.12-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ 

5.2.12-3-4 บันทึกข้อความ ที่ศธ.
0548.05/1998  เรื่อง
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในคณะมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อำนาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

 ผู้บริหารให้บุคลากรคณะมีส่วน
ร่วมการบริหารจัดการ โดยมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ (เอกสารหมายเลข 5.2.12-4-1) 
เช่น ด้านการวางแผนและพัฒนา  ด้าน
บริหารวิชาการ  ด้านกิจการนักศึกษา 
ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านการจัดการ
ความรู้  ด้านการบริหารความเสี่ยง 
เป็นต้น  และคณะกรรมการแต่ละด้าน
มีการประชุมปรึกษาหารือในการ
ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-4-2) 

5.2.12-4-1  คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ต่าง ๆ 

5.2.12-4-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ต่าง ๆ 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

    ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้
ด้านต่าง ๆ ให้บุคลากร เช่น  ด้านการ
บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย 
OKRs  ซ่ึงเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคณะ
ไปสู่เป้าหมาย มุ่งเน้นให้หน่วยงานทำ
ในเรื่องที่สำคัญๆ และมีความมุ่งม่ัน
อย่างจริงจัง (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-5-1)  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์
คณะโดยให้คณาจารย์ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลหมู่บ้าน  เพ่ือนำมาสร้าง
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-5-2) นอกจากนี้
ยังให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการสร้าง
โจทย์วิจัยของคณะ  (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-5-3)  และให้บุคลากรทั้งสาย

5.2.12-5-1 โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการเรื่อง“การ
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะ
วิทยาการจัดการ  
สำนักงานอธิการบดี 
และศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 
2563  ภายใต้การ
บริหารผลงานสู่ความ
เป็นเลิศด้วย OKRs  

5.2.12-5-2 รายงานสรุปการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูล
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 
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วิชาการและสายสนับสนุนดำเนินการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-5-3, 5.2.12-5-4) 

5.2.12-5-3 รายงานผลตาม
แผนการดำเนินงาน
จัดการความรู้สาย
วิชาการ ประจำปี
การศึกษา 2562 และ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

5.2.12-5-4 รายงานผลตาม
แผนการดำเนินงาน
จัดการความรู้สาย
สนับสนุนประจำปี
การศึกษา 2562 และ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณะกรรมการประจำคณะและ
ผู้บริหารคณะ ได้บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านดังนี้   
 1. หลักประสิทธิผล คณะมีแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-
2565 (ฉบับทบทวน) (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-1) แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-2)  และได้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผน
ที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  มี
การติดตามการดำเนินโครงการตาม
แผน  มีการรายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด และมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-3, 5.2.12-6-4, 
5.2.12-6-5) 

5.2.12-6-1  แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ 
2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน) 

5.2.12-6-2 แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.12-6-3  รายงานผลการ
ดำเนินงานรายไตร
มาส ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.12-6-4  รายงานประจำปี
คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.12-6-5  โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะ 

5.2.12-6-6  ภาพระบบทะเบียน 

5.2.12-6-7  ภาพระบบ
บริหารงานพัสดุ 
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 2. หลักประสิทธิภาพ คณะได้นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ดำเนินงาน เช่น ระบบทะเบียน ระบบ
บริหารงานพัสดุ   เป็นต้น มาใช้เพื่อให้
เกิดความความถูกต้อง สืบค้นง่ายและ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-6, 
5.2.12-6-7) นอกจากนี้คณะได้เช่า
เครื่องถ่ายเอกสารเพ่ือประหยัดการ
ซ่อมบำรุงและให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณะจัด
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการ
ถ่ายเอกสารให้กับอาจารย์เพ่ือ
ประหยัดเวลาให้กับอาจารย์ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-8) 
  3. หลักการตอบสนอง คณะมีการ
รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาใน 
รูปคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-9) สำหรับ
บุคลากรคณะมีการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านที่ประชุมบุคลากรทั้งคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-10) และ
ผ่านสื่อออนไลน์โดยคณะตั้งกลุ่ม Line 
เพ่ือความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล
ต่าง ๆ รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นและ
เรื่องร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการ
บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-11) 
 คณะมีการดำเนินโครงการ 
พัฒนาหมู่บ้านโดยเก็บ 
ข้อมูลหมู่บ้านในพ้ืนที่จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา เพ่ือนำมาวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านมีความ 

5.2.12-6-8  แบบคำขอถ่าย
เอกสารและภาพ
เครื่องถ่ายเอกสาร 

5.2.12-6-9  คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 16/2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2.12-6-10 รายงานการประชุม
บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2562, วันที่ 16 
เมษายน 2563 และ
วันที่ 3 กรกฎาคม 
2563  

5.2.12-6-11 ภาพกลุ่ม Line คณะ 
5.2.12-6-12 รายงานสรุปการเก็บ

ข้อมูลหมู่บ้าน 7 
หมู่บ้าน 

5.2.12-6-13 โครงการพัฒนา
หมู่บ้าน 

5.2.12-6-14 โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนในเรื่องการ
บริหารจัดการน้ำ 
การบริหารจัดการ
ขยะ และการบริหาร
จัดการเกษตร 

5.2.12-6-15 โครงการรูปแบบการ
จัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือหนุนเสริม 

                ศักยภาพชุมชนโดย
ใช้เทคโนโลยี  
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เป็นอยู่ดีข้ึน (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-12, 5.2.12-6-13)  
นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการ 
พัฒนาพื้นที่ชุมชนตามนโยบาย 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วย 
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง 
บริหารจัดการน้ำ บริหารจัดการ 
ขยะ และบริหารจัดการเกษตร  
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-14)  
ตลอดจนจัดโครงการบริการ 
วิชาการแก่สังคมผ่านความต้องการ 
ของชุมชนดังกล่าว คือ โครงการ 
รูปแบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพ่ือหนุนเสริมศักยภาพชุมชนโดย 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชนตำบล 
คลองเขื่อน (เอกสารหมายเลข 5.2.12-
6-15) 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ คณบดีมี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดของ
คณะทั้งหมด   โดยคณบดีมอบหมาย
ให้รองคณบดีรับผิดชอบงานที่ชัดเจน 
ดังนี้ รองคณบดีวิชาการและวิจัย 
รับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานบริการ
วิชาการ งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
งานจัดการองค์ความรู้ รองคณบดี
วางแผนและพัฒนา รับผิดชอบงาน
วางแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  งานบุคลากรสายสนับสนุน  
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  รอง
คณบดีกิจการนักศึกษารับผิดชอบงาน
ที่เก่ียวกับพัฒนานักศึกษา  งาน

                ดิจิทัลของ ชุมชน
ตำบล คลองเขื่อน 
และภาพการลงพ้ืนที่ 
อบต. คลองเขื่อน 

5.2.12-6-16 คำสั่ง มหาวิทยาลัยฯ 
ที่ 2599/2561 เรื่อง
แต่งตั้งรองคณบดี
คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.12-6-17 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการครั้ง
ที่ 15/2561วาระท่ี 
4.1มอบหมายงาน
รองคณบดี 

5.2.12-6-18 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 
2909/2561 เรื่อง
แต่งตั้ง  เจ้าหน้าที่
พัสดุคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.2.12-6-19 รายงานการควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการ
จัดการ 
ปีงบประมาณ 2563  

5.2.12-6-20 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ 

5.2.12-6-21 การพิจารณา
ประเมินสมรรถนะ
ของอาจารย์ใน
สาขาวิชาในการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว งานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-16, 5.2.12-6-17) 
 5. หลักความโปร่งใส คณะมี
กระบวนการดำเนินงานเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ยึดหลักความถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการในการบริหาร
จัดการพัสดุ โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  
โดยสามารถอธิบายบุคลากรได้อย่าง
ชัดเจน  รวมถึงสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องในการดำเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-18, 
5.2.12-6-19) 
 6. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหาร
คณะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ โดยอาจารย์
และเจ้าหน้าที่สามารถแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ 
ในการประชุมได้ทุกครั้ง  และเปิด
โอกาสให้อาจารย์สมัครใจเข้าร่วมเป็น
กรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
คณะ นอกจากนี้นักการแม่บ้าน
สามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงกับ
ผู้บริหารได้เช่นกัน (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-20) 
 7. หลักการกระจายอำนาจ 
คณบดีกระจายอำนาจและความ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

5.2.12-6-22 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การขึ้น
เงินเดือน 

5.2.12-6-23 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง
การประเมินการ
ทดลองปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

5.2.12-6-24 โครงการพัฒนา
รายบุคคล ประจำปี
งบประมาณ 2563 

5.2.12-6-25 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ  

5.2.12-6-26 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนา  

5.2.12-6-27 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาฯ 

5.2.12-6-28 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ   

5.2.12-6-29 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดำเนินงานไปยังรองคณบดี ประธาน
สาขาวิชา  เพ่ือให้มีส่วนร่วมดูแล
ภาระกิจของคณะผ่านคำสั่งแต่งตั้งด้าน
ต่างๆ  (เอกสารหมายเลข 5.2.12-6-
21) 
 8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารคณะได้ 
ยึดหลักความถูกต้องและเป็น 

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  โดย 

ดำเนินงานตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย  เช่น ประกาศ 

เกณฑ์การข้ึนเงินเดือนของ 

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติ 
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ที่เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 
หมายเลข 5.2.12-6-22, 5.2.12-6- 
23) 
 9. หลักความเสมอภาค คณะมี
การปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน  เช่น เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการมีการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกันทุกคนทั้งบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย   
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ตนเองได้จัดสรรให้กับทั้งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (เอกสาร
หมายเลข 5.2.12-6-24) 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะ
มุ่งเน้นการบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ ทั้งในระดับสาขาวิชา 
ระดับฝ่ายงาน และระดับคณะ เช่น 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนา  คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาฯ  
คณะกรรมการบริหารคณะ   และ
คณะกรรมการประจำคณะ เป็นต้น  
ทั้งนี้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ
คณะกรรมการแต่ละชุดให้ความสำคัญ
กับการเห็นพ้องต้องกันมากกว่าการลง
มติด้วยคะแนนเสียง (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-6-25, 5.2.12-6-26, 5.2.12-6-
27, 5.2.12-6-28, 5.2.12-6-29) 

7 คณะกรรมการประจำ
คณะประเมินผลการ
บริหารงานของคณะและ
ผู้บริหารนำผลการ
ประเมิน ไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 ปีการศึกษา 2562  
คณะกรรมการประจำคณะ มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณะ
ผ่านแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นโดยคณะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย และได้เสนอให้
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา
ล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 
มิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 
5.2.12-7-1) โดยคณะได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และจัดทำรายงานผล
ประเมินผลการบริหารงานของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.12-7-2) พบว่า 
มีการประเมินการบริหารงานของคณะ  
7 ด้าน ผลการประเมินภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยมีเฉลี่ย 4.34   ค่า 
S.D. 0.66   ดังตาราง 

การประเมิน เฉลี่ย S.D. 
1.ด้านบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.44 0.60 

2. ด้านการบริหารงาน 4.33 0.69 
3. ด้านวิสัยทัศน์และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

4.37 0.61 

5.2.12-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 
22 มิถุนายน 2563 

5.2.12-7-2 สรุปผลการประเมินผล
การบริหารงานของ
คณะโดย
คณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4. ด้านความรู้
ความสามารถในการ
บริหารงาน 

4.22 0.71 

5. ด้านภาวะผู้นำและ
การทำงานเป็นทีม 

4.33 0.66 

6. ด้านการสื่อสารและ
การสร้างเครือข่าย 

4.37 0.66 

7. ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

4.33 0.69 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.66 

  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเป็นราย
ด้าน และพฤติกรรมแต่ละด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้เพ่ือคณะจะได้
นำมาปรับปรุงการบริหารงานในปี
ถัดไป ดังตาราง  

การประเมิน พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด 

1.ด้านบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

บริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 

2. ด้านการ
บริหารงาน 

ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารงาน 

3. ด้านวิสัยทัศน์
และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ใช้วิสัยทัศน์ และ
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
พัฒนาหน่วยงาน 

4. ด้านความรู้
ความสามารถใน
การบริหารงาน 

ความสามารถในการ
บริหารความเส่ียง 

5. ด้านภาวะผู้นำ
และการทำงาน
เป็นทีม 

กล้าตัดสินใจเชิงการ
บริหารและสามารถ
สร้างและพัฒนา
ทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. ด้านการ
สื่อสารและการ
สร้างเครือข่าย 

ความสามารถในการ
โน้มน้าวให้ผู้อื่นมี
ความคิดเห็นคล้อย
ตามอย่างมีเหตุผล 

7. ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ดำเนินการ ติดตาม
และประเมินผลตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ผลการดำเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด จำนวน 8 หลักสูตร ซึ ่งเป็น หลักสูตรปริญญาโท 1 

หลักสูตร  และหลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสรุปได้ 
ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 3.45 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 3.36 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 3.04 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 3.14 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

ผ่าน 3.09 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผ่าน 2.60 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไมผ่่าน 0 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผ่าน 3.13 
บริหารธุรกิจมหาบัณทิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 2.90 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  24.71 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9  หลักสูตร 
คะแนนที่ได ้ 2.75  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
3.01 คะแนน ค่าเฉลี่ย 24.71 คะแนน ค่าเฉลี่ย 2.75 คะแนน ไมบ่รรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.13-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
5.2.13-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
5.2.13-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
5.2.13-4 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5.2.13-5 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
5.2.13-6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
5.2.13-7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
5.2.13-8 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
5.2.13-9 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

131 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.1  การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีระบบและกลไกใน

การกำกับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
และคณะ เป็นไปตาม
องค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพ  และ
มีระบบควบคุม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ 

    คณะมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-1)  มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-2)  และคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้
จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-3)  เพ่ือให้
คณะกรรมการได้ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
ในระดับหลักสูตรมีการจัดประชุมติดตาม
การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพฯ ซ่ึงเป็นไปตามปฏิทินการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
1-4)  มีการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 มีนาคม 
2563 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-5) และ
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-6) เพ่ือชี้แจง
ข้อมูลเกณฑ์การประเมินฯ   และร่วมกัน

5.3.1-1-1 ระบบและกลไกการ
กำกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร และคณะ 

5.3.1-1-2 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 29/2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2562 

5.3.1-1-3 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 30/2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับดูแลตัวบ่งชี้
จัดเก็บข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2562 

5.3.1-1-4 ปฏิทินการ
ดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

5.3.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
พิจารณาปฏิทินการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
รวมถึงการเตรียมการรองรับการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา   จาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้
ตรวจการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
แบบออนไลน์  คณะจึงมีการเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินการรองรับการตรวจ
ประกันคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19 
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 
โดยประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-7)  นอกจากนี้
ยังมีบันทึกข้อความติดตามให้จัดทำรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพฯ (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-1-8)  และมีระบบควบคุม ตรวจสอบ
โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร จัดทำรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเกณฑ์
ฯ รอบ 6 เดือน  และรอบ 9 เดือน รวมถึง
การรายงานผลการดำเนินงานตาม 
Improvement Plan ปีการศึกษา 2562 
รอบ 6 เดือนและรอบ 9 เดือน เสนอ
คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบและพิจารณาประเมินคุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-1-7 , 5.3.1-1-8)  
สำหรับระดับคณะ มีการควบคุมตรวจสอบ 
โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้
ระดับคณะฯ จัดทำรายงานความคืบหน้า

คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 11 
มีนาคม 2563 

5.3.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลตัวบ่งชี้ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2562ครั้ง
ที่ 1/2563 วันที่ 11 
มีนาคม 2563 

5.3.1-1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรครั้งที ่
2/2563 วันที่ 16 
เมษายน 2563 

5.3.1-1-8 บันทึกข้อความที่ ศธ 
0548.05/ว258 และ 
ศธ0548.05/ว844 
เรื่อง การจัดทำ
รายงานความคืบหน้า
ของการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ฯ ระยะ 6 
เดือน  และระยะ 9 
เดือน ระดับหลักสูตร 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ รอบ9 
เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์
เตรียมรับการประเมินฯ 

2 มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพของคณะ 
กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่กำหนดใน
ข้อ 1 และรายงาน
ให้กับคณะกรรมการ
ประจำคณะ  เพ่ือ
พิจารณาทุกปี
การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2561 คณะได้เสนอ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ต่อที่
ประขุม 
คณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่10/2562 
วันที่ 11 กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-2-1)   และเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-2-2) 
   ปีการศึกษา 2562 คณะมีการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของคณะ โดย
มีคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 30/2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้
จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562  
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-2-3) และคำสั่งที่ 
29/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2562  (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
2-4)  ซึ่งทั้งสองคณะกรรมการ  มีบันทึก
ข้อความติดตามการดำเนินงานระยะ 6 
เดือน (เอกสารหมายเลข 5.3.1-2-5) และมี
การจัดประชุมเพ่ือกำกับติดตามการ
ดำเนินงานระยะ 9 เดือน และรองรับการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-
19 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-2-6, 5.3.1-2-

5.3.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ง
ที่ 10/2562 วันที่ 11 
กันยายน 2562    

5.3.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ ครั้งที่ 
5/2562 วันที่ 20 
กันยายน 2562  

5.3.1-2-3 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 30/2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับดูแลตัวบ่งชี้
จัดเก็บข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2562 

5.3.1-2-4 คำสั่งคณะวิทยาการ
จัดการที่ 29/2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7, 5.3.1-2-8)  และมีการรายงานการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-2-9) 

5.3.1-2-5 บันทึกข้อความที่ อว
0627.06/161,162, 
163,164,165,166, 
167,168,169 

5.3.1-2-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 11 
มีนาคม 2563 

5.3.1-2-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อำนวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรครั้งที ่
2/2563 วันที่ 16 
เมษายน 2563 

5.3.1-2-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลตัวบ่งชี้ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2562ครั้ง
ที่ 1/2563 วันที่ 11 
มีนาคม 2563 

5.3.1-2-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ง
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ที ่2/2563 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563  

3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามข้อ 1 
ของทุกหน่วยงานให้
เกิดผลตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

 คณะมีการจัดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผล
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพ  เช่น จัดสรรงบประมาณให้ทุก
หลักสูตรดำเนินโครงการที่เอ้ือต่อการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ังด้านวิชาการ ด้านกิจการ
นักศึกษา  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-3-1)  และจัดสรร
งบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ประกอบการจัดเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลเพื่อนำไปเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะของตนเองซึ่งส่งผลให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน  เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-3-2, 5.3.1-3-3)  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณในการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 5.3.1-3-4)   

5.3.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 
2563 

5.3.1-3-2 ภาพถ่ายวัสดุและ
อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.3.1-3-3 ภาพถ่ายห้อง
ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

5.3.1-3-4 เอกสารแสดงการ
สนับสนุน
งบประมาณการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ 

4 มีการประเมินคุณภาพ
ตามวงรอบปีการศึกษา 

  คณะมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามวงรอบปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดัง
ตาราง 

ปีการ 
ศึกษา 

วันทีร่ับการ
ประเมนิ 

คะแนน ระดับ 

2561 26-27 
 ส.ค. 62 

4.08** ดี 

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

หมายเหตุ : ** ปรับเปลีย่นองค์ประกอบและ 
                   ตัวบ่งชี ้

5.3.1-4-1 รายงานการประเมิน
ตนเองคณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
การศึกษา 2558, 
2559, 2560 และ 
2561 

5.3.1-4-2 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปี
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-4-1, 5.3.1-4-2) 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-4-1, 5.3.1-4-2) 

การศึกษา 2558, 
2559, 2560 และ 
2561 

5 นำผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร และ
คณะที่ผ่านการพิจารณา
ของกรรมการระดับคณะ
เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

  ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ ดังตาราง                       

คณะ/หลักสูตร ผลการประเมิน
คุณภาพเฉลี่ย 

คณะวิทยาการจัดการ 4.08** 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

2.89 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

3.51 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

2.86 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

3.17 

บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญช ี

2.72 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

2.91 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

3.05 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 

3.18 

หมายเหตุ : ** ปรับเปลีย่นองค์ประกอบและ 
                   ตัวบ่งชี ้
  คณะมกีารนำผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร และคณะ ประจำปีการศึกษา 
2561 เสนอคณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 
20 กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข 
5.3.1-5-1) ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควร
กำกับติดตามสาขาวิชามีค่าคะแนนระดับ
ปานกลาง (ต่ำกว่า 3.0) ให้มีผลการ
ดำเนินงานระดับดีอย่างต่อเนื่อง  เพราะจะ
มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียน TQR 

5.3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 5/2562 
วันที่ 20 กันยายน 
2562  

5.3.1-5-2 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที1่0/2562วันที่ 
8 กันยายน 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
คราวประชุมครั้งที่10/2562 วันที่ 8 
กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-5-
2)  ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ กำกับติดตามผล
การดำเนินงานหลักสูตรที่มีค่าคะแนนต่ำ
กว่า 3.01 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

6 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการประจำ
คณะ มาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    คณะนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.3.1-6-2) 
และคณะกรรมการประจำคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.3.1-6-3) คือ กำกับติดตามผล
การดำเนินงานหลักสูตรที่มีค่าคะแนนต่ำ
กว่า 3.01 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  และให้มีผลการดำเนินงานระดับ
ดีอย่างต่อเนื่อง  มาเป็นข้อมูลเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.3.1-
6-1)  และคณะได้นำผลผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-6-4)   

5.3.1-6-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

5.3.1-6-2 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที1่0/2562วันที่ 8 
กันยายน 2562 

5.3.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 5/2562 
วันที่ 20 กันยายน 
2562  

5.3.1-6-4 รายงานผลตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 25652 

7 มีการจัดทำแผน
ยกระดับตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอย่างครบถ้วน 
และดำเนินการตาม
แผนโดยต้องมีผลการ
ประเมินโดยภาพรวม
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 คณะนำข้อเสนอแนะภาพรวมและ
ข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561  ตลอดจนและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำ
คณะ  มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
(Improvement Plan) (เอกสารหมายเลข 

5.3.1-7-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

5.3.1-7-2 รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะ
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3.1-7-1) และดำเนินการตามแผน 
(เอกสารหมายเลข 5.3.1-7-2) ทำให้ผลการ
ประเมินตนเองโดยภาพรวมมีคะแนน
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ปีการ 
ศึกษา 

วันทีร่ับการ
ประเมนิ 

คะแนน ระดับ 

2562 31-1  
ส.ค. 63 

**  

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 : ** ปรับเปลีย่นองค์ประกอบและ 
                  ตวับ่งชี ้

วิทยาการจัดการ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 

ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 จำนวนบัณฑิตของคณะที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูล จำนวน 
จำนวนนักศึกษารุน่ปีสดุท้ายทั้งหมด (บณัฑิต) 332 
จำนวนนักศึกษารุน่ปีสดุท้ายทั้งหมดที่ตอบแบบประเมิน (บณัฑิต) 282 
จำนวนนักศึกษารุ่นปสีุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด(บณัฑิต) 

282 

 

สูตรการคำนวณ 

1. การหาค่าร้อยละ 
107 

X 100 = ร้อยละ 97.27 110 
 

2. คะแนนที่ได้ 
97.27 

X 5 = 4.86 คะแนน 100 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.27 4.86 คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-1 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภั ราชนครินทร์ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีการจัดทำแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต “จิต
อาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”โดย
การมีส่วนร่วมจาก
ภายในคณะ 

 ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2562 
คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดทำ
แผนพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2562 ซึ่งในแผนก็จะมีการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
และนักศึกษา โดยได้มีการร่วมจากอาจารย์
แต่ละสาขาวิชาเป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีการจัดทำแผน
และกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรเพ่ือเป็นการ
หล่อหลอมให้นักศึกษาและบัณฑิตได้มี
คุณลักษณะที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 
(เอกสารหมายเลข 6.2-1-1) 

6.2-1-1 แผนการดำเนินงาน
พัฒนานักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2562 

 

2 มีการดำเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรมใน
ข้อ 1 

 ทางคณะวิทยาการจัดการได้
ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา 
ใฝ่รู้ สู้งาน” ได้แก่ 
 - กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย 
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ร่วมสาน
สายใยความผูกพันและจิตอาสาของ
บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ วันที่ 8 มกราคม 2563  
(เอกสารหมายเลข 6.2-2-1) 
 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องพ่ีสีส้ม
ประจำปีการศึกษา 2562 
(เอกสารหมายเลข 6.2-2-2) 

6.2-2-1 สรุปโครงการสืบสาน
ความเป็นไทย ทำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 
2563 ร่วมสานสายใย
ความผูกพันและจิต
อาสาของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

6.2-2-2 สรุปโครงการกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาน้องพ่ี
สีส้มประจำปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถ
ช่วยเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตได้มี
คุณลักษณะที่เป็นไปตามตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “จิตอาสา คือผู้ที่มีจิตใจที่
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย 
แรงสมอง โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว  
ใฝ่รู้ คือผู้ที่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความ
ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
อย่างสม่ำเสมอและมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสู้งาน คือ มีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน วินัย มีความเพียร
พยายามและมีความรับผิดชอบในหน้าที่” 

3 ในทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการ มีการ
ประเมินผลความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จอย่าง
ครบถ้วน 

 เมื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการนำผลการดำเนินงาน
เข้าท่ีประชุมที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายถึง
ผลของการจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมโดย
ไดป้ระเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรมและตามตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

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

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. ความพึงพอใจไม่ต่ำ
กว่า 3.51 
3. บุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีจิตอาสา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 100 คน 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ที่
ระดับ 4.05 
3. บุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีจิตอาสา คิด
เป็นรอ้ยละ 80.00  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องพี่สี
ส้ม ประจำปีการศึกษา 2561 

1. ความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่า 3.51 
2. นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ1,187 คน 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่
ที่ระดับ 3.94 
3. นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ คิดเป็น
ร้อยละ 80.20 
4.นักศึกษาเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คิดเป็นร้อยละ 81.40 

 

6.2-3-1 สรุปโครงการสืบสาน
ความเป็นไทย ทำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 
2563 ร่วมสานสายใย
ความผูกพันและจิต
อาสาของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

6.2-3-2 สรุปโครงการกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาน้องพ่ี
สีส้มประจำปี
การศึกษา 2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมที่ดำเนินการนั้น มี
การประเมินผลความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จอย่างครบถ้วนทั้ง 2 กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 6.2-3-1, 6.2-3-2) 

4 ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต“จิต
อาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
“จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน”จากการรายงานตัว
บัณฑิตและมีการสรุปผลโดยสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
(เอกสารหมายเลข 6.2-4-1) 

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

5 ประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนครบถ้วนทุก
วัตถุประสงค์ 

 เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นตาม
แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตและนักศึกษา “จิต
อาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” แล้วทางคณะวิทยาการ
จัดการได้มีการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนตามวัตถุประสงค์ครบ
ทุกข้อ  

วัตถุประสงค์ขอแผน  
ปี 2562 

ตัวชี้วัด ผลการประเมนิ 

1. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนางานนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนางานนักศึกษา
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของทุกกจิกรรม 

1. ทุกโครงการ/
กิจกรรมที่ทางคณะ
ได้ดำเนินการ
นักศึกษามีส่วนร่วม
ทุกกิจกรรมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 ของ
กิจกรรมทั้งหมดทีจ่ัด 

2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และมทีักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มทีักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึง 
การมีอัตลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด “จิต
อาสา ใฝ่รู้ สูง้าน” 

1. นักศึกษามีความรู้
มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของทุก
กิจกรรม  
2. นักศึกษาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของทุกกิจกรรม 
3. นักศึกษามีอัต
ลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  

1. นักศึกษามีความรู้
และมีทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 เฉลี่ย
รวม คิดเป็นรอ้ยละ 
86.40  
2. นักศึกษามีความรู้
และมีทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เฉลี่ยรวม คิดเป็น
ร้อยละ 87.20  
 3. นักศึกษามีอัต
ลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
เฉลี่ยรวม คิดเป็น
ร้อยละ 84.80 

3. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และเข้าใจในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

1. นักศึกษามีความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของทุกกิจกรรม 

2. นักศึกษามีความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
เฉลี่ยรวม คิดเป็น
ร้อยละ 89.80 

6.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 2/2562 
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ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

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

6 นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนา 

 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วงานกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ก็จะได้นำ
ผลของแผนการดำเนินงานและผลของ
กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการเพ่ือพูดคุย
แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะการ
ดำเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 6.2-6-1) 
 โดยได้เอาข้อเสนอแนะที่ได้ไปร่วมกัน
เพ่ือจัดทำแผนและกิจกรรมในปีการศึกษา 
2563 ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 6.2-6-2) 

6.2-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 2/2562 

6.2-6-2 แผนงานพัฒนากิจการ
นักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ปี
การศึกษา 2563 

7 ร้อยละของบัณฑิตที่
มีอัตลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 โดย
สำรวจจากผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการสำรวจ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในเรื่องร้อย
ละของบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 59.57 จาก
จำนวนบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 224 คน จากจำนวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
จำนวน 376 คน 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูล จำนวน 

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด  

จำนวนบัณฑิตทั้งหมดทีไ่ด้รับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ  

จำนวนบัณฑิตที่มีอัตลักษณต์ามที่คณะกำหนด  

 

สูตรการคำนวณ   

  
=   

  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

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

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.3-1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 
6.3-2 จำนวนบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามที่คณะกำหนด 
6.3-3 แบบประเมนิ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานคุณภาพ ระดับคณะ 
 จากผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลยักำหนด ในรอบ
ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมนิสรุปได้ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธผู้์เรียน 
1.1 คุณภาพบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3.51 
คะแนน 

30.45 
= 3.81 คะแนน บรรล ุ 3.81 คะแนน 8 

1.2 การได้งานทำหรือ
ผลงานวิจัยของผูส้ำเร็จ
การศึกษา  

     
2.01 คะแนน 

1.2.1 (ปริญญาตรี)        
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

23.19 

= 3.31 คะแนน ไม่บรรล ุ 3.31 คะแนน 7 

1.2.2 (ระดับปริญญาโท) 
ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

3.50 
คะแนน 

1 

       = 1 คะแนน ไม่บรรล ุ 0.71 คะแนน 
1 

1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ระบุ
........... 

........... 

= ............ คะแนน 

[บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 
........... 

1.3 นักศึกษารุ่นปีสดุท้าย
ระดับปริญญาตรีที่มีความ 
สามารถด้านดจิิทัล และสร้าง 
หรือมีส่วนร่วมในการสร้าง 
สรรค์นวัตกรรม 

  

  

 3.57 คะแนน 

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษา
รุ่นปีสุดท้ายระดับปรญิญาตรี     
ที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถดา้นท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด 

 

ร้อยละ 
60 

117 X100 = 42.70 ไม่บรรล ุ 2.13 คะแนน 
274 100 

= 2.13 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

1.3.2 ร้อยละของ
นักศึกษารุ่นปีสดุท้ายระดับ
ปริญญาตรีทีส่ร้างหรือมีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
10 

78 X100 = 28.47 x 5  5.00 คะแนน 
274 

  

10 
= 14.24 

บรรล ุ

 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
เฉลี่ยรวม  

3.18 คะแนน 

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
2.1 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 
20 

3.8 
X 100 = 

8.44 x 5 บรรล ุ 2.11 คะแนน 

45 
20 

= 2.11 
2.2 ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม
ของอาจารย์ประจำ 

 
     

 5.00 คะแนน 

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

ร้อยละ 
30 7 

X 100 = 

77.78 x 5 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

9 30 
= 12.96 

2.2.2 ร้อยละ
ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
เกิดจากการดำเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 
20 3 

 
 
X 

 
 

100 

 
 
= 

33.33 x 5 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

9 20 
= 8.33 

ผลการประเมินมาตรฐานที ่2 ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
เฉลี่ยรวม 

3.56 คะแนน 
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 
3.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระรา
โชบาย 

2 ชุมชน 7 ชุมชน บรรล ุ 5.00 คะแนน 

3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามพระราโชบาย 

2 ชุมชน 3 ชุมชน บรรล ุ 4.00 คะแนน 

3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่
ได้รับการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็ง 
 

 เฉพาะคณะครศุาสตร์  
และคณะมนุษยศาสตร ์

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

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

3.3.1 จำนวนผู้นำชุมชน  
ผู้นำศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นที่ได้รับการเสรมิสร้าง
ความเข็มแข็ง  

ระบุ
........... 

............ ชุมชน [บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

3.3.2 จำนวนบุคลากร       
ทางการศึกษาที่ไดร้ับการ
เสรมิสร้างความเข็มแข็ง  

 

ระบุ
........... 

............ ชุมชน [บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชมุชน และเอกลกัษณ์ 
ของมหาวิทยาลยัตามพระราโชบาย 

เฉลี่ยรวม 
3.50 คะแนน 

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

5 เรื่อง 5 เรื่อง บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 
5.2 การบริหารงานตาม               
พันธกิจและวิสยัทัศน์ 

  
   

 3.80 คะแนน 

5.2.1 จำนวนนกัศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ                   

ร้อยละ 
0 

31.41-25 
X10
0 

= 25.64 % 

ไม่บรรล ุ 0.00 คะแนน 

25 

5.2.2 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

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

5.2.3 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีที่สร้างความ
เป็นพลเมืองที่รู้คณุค่าและรัก
ความเป็นไทย  

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

5.2.4 ระบบกลไกด้าน
การสร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  

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

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

5.2.5 เงินสนับสนุน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์  
หรือนวัตกรรม  

5 
คะแนน 

สาย
มนุษย์ฯ 

2,809,280 

 = 

62,428 X 5 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

45 
25,000 
= 12.49 

สายวิทย ์ ........... 
X100 

 
= 

............ X 5 [บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

........... 60,000 
=……………. 

5.2.6 ระบบกลไกด้าน
การให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน  

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

5.2.7 ระบบกลไกการมี
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลยัใน
การดำเนินงานด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย   

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

5.2.8 ระบบกลไกการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  

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

5.2.9 อาจารย์ประจำ
คณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

ร้อยละ 
20 

13 
X100 

 
= 

28.89 x 5 บรรล ุ 3.61 คะแนน 

45 40 
= 3.61 

5.2.10 อาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหนง่ทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 
20 

6 

X100 
 

= 

13.33 X 5 ไม่บรรล ุ 1.11 คะแนน 

45 60 
= 1.11 

5.2.11 การกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
และเอกลักษณ์ของคณะ   

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

5.2.12 การบริหารตาม
หลักธรรมภิบาลของ
คณะกรรมการประจำคณะ
และผูบ้รหิารของคณะ   

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

5.2.13 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม  

3.01 
คะแนน 

24.71 
= 2.75 

ไม่บรรล ุ 2.75 คะแนน 
9 

5.3 การบริหารงานด้าน
ประกันคณุภาพ  

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

ผลการประเมินมาตรฐานที ่5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.48 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

6.1 จำนวนบัณฑิตของคณะ
ที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ 
สู้งาน”ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  

ร้อยละ 
80 

107 

X100= 

97.27 x 5 
บรรล ุ 4.86 คะแนน 

110 100 

= 4.86 

6.2 ระบบกลไกการส่งเสริม
ผู้ ส ำ เร็ จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ 

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

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม 

4.93 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา ระดับคณะ 

องคป์ระกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I+P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 - 3.81, 
2.01, 
3.57 

3.13 ระดับคุณภาพ พอใช ้

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย              
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2 - 2.11, 
5.00 

3.56 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั       
ตามพระราโชบาย 

2 - 5.00, 
4.00 

4.50 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ               
ความเป็นไทย 

1 - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบรหิาร
จัดการ 

2 3.96, 
5.00 

- 4.48 ระดับคุณภาพ ด ี

รวม 10 4.48 3.81 3.95 ระดับคุณภาพด ี
ผลการประเมิน  ระดับ 

ดี 
ระดับด ี

 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

150 
 

ตาราง 3 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I+P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 - 3.81, 
2.01, 
3.57 

3.13 ระดับคุณภาพ พอใช ้

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย              
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2 - 2.11, 
5.00 

3.56 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั       
ตามพระราโชบาย 

2 - 5.00,4.0
0 

4.50 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ               
ความเป็นไทย 

1 - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหาร
จัดการ 

2 3.96, 
5.00 

- 4.48 ระดับคุณภาพ ด ี

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบณัฑิต 2 5.00 4.86 4.93 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
รวม 12 4.65 3.93 4.11 ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมิน  ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
 ดี 
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ตาราง 4 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น  โอกาสในการพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 มาตรฐานที ่ 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
-  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับดี ทุกสาขาวชิา
ส่วนใหญ่ของคณะมีบัณฑติระดบัปริญญาตรีได้งานทำ 
หรือประกอบอาชีพอิสระเกินร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี

- ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตทุกคนได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร่ 

- มหาวิทยาลยัอยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมบีริษัทมาลงทุน ทำให้
มีสถานประกอบการ เพื่อฝึกปฏิบัติหลากหลายมาก
ขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
- ควรพัฒนาเสริมความรู้ด้านดิจิทลัและภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษา 
- ควรมีโครงการที่พัฒนาความรู้ดา้นดิจิทลัและ

ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
 
มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
- - ชุมชนยังมีความต้องการศาสตรค์วามรู้ทุกสาขาวชิา

ของคณะ เพื่อนำไปพฒันาชุมชนให้ยั่งยืน 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

- คณาจารย์ควรตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่สามารถของ
ตำแหน่งทางวิชาการได้  

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการที่
สามารถของตำแหน่งทางวชิาการได้ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย 

 จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
- คณะมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยัตามพระราโชบาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ของคณะ เกินกวา่เป้าหมายที่คณะไดต้ั้งไว้ 

- ชุมชนยังมีความต้องการศาสตรค์วามรู้ทุกสาขาวชิา
ของคณะ เพื่อนำไปพฒันาชุมชนให้ยั่งยืน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
- เสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ครบทุกศาสตร์ใน

คณะ 
- ควรมีโครงการบริการวิชาการของคณะ ที่บูรณาการ

ตามศาสตร ์
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มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
- คณะมีความร่วมมือกับชุมชน และเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

- บริบทในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีความหลากหลาย 
สามารถส่งเสริมและพลักดนัให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเกิดการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
- -  คณะควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรม และเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้มสี่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ทางดา้นศลิปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

-  คณะควรนำฐานข้อมูลทางดา้นศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่
แล้วมาสานต่อ เพื่อเอามาใช้บูรณาการกับการเรียน
การสอนในสาขาวิชาตา่ง ๆ ของคณะได้ครบทุก
หลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
-  คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเกิดข้ึนตาม

พันธกิจอย่างต่อเนื่อง 
-  มีนโยบายทิศทาง และนโยบายของประเทศ พร้อม

ทั้งนโยบายของกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสนับสนนุ
ให้ทำงานร่วมกับชุมชน และสถานประกอบการ 

-  ชุมชนมีความต้องการความรูใ้นศาสตร์ของคณะ 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

- คณะควรเพิ่มคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมี
ผลงานทางวชิาการ 

-  ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
-  ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวชิาการทีส่ามารถ

ขอตำแหน่งทางวชิาการได้ 

 มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
-  โดยลักษณะของบัณฑิต และนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการเป็นนักกิจกรรม ช่วยเหลอืสังคม ซึ่งเป็นผลมา
จากการปลูกฝงัอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 

 

- นักศึกษามีช่องทางที่จะได้มโีอกาสเข้าไปแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลถึงการออกไปประกอบ
วิชาชีพต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
- - คณะควรเพิ่มหรือเปิดพื้นที่ เพื่อให้โอกาสนักศึกษา/

บัณฑิตได้แสดงศักยภาพ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 
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