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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกณฑใหม     
ปการศึกษา 2557 
 รายงานฉบับนี้ประกอบดวย 3 สวน คือสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคณะวิทยาการจัดการ 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2557 และสวนท่ี 3 สรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะวิทยาการจัดการไดพยายามปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานตางๆ ตาม
พันธกิจหลักของคณะเพ่ือความเชื่อม่ันวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557  
ผลการประเมินจะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษา 2558 ไดดีมากยิ่งข้ึน 
 

ลงนาม  คณบดี 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) 

สารบัญ 
 

  หนา 

คํานํา  (2) 
สารบัญ  (3) 
บทสรุปผูบริหาร (4) 
สวนที่ 1 สวนนํา 1 
 ขอมูลทั่วไป 1 
 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 2 
 เอกลักษณ และอัตลักษณ 2 
 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 3 
 คณะกรรมการบริหาร 5 
 ขอมูลอาจารยและบุคลากร 6 
 ขอมูลนักศึกษา 11 
 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 12 
 ผลการดําเนนิงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจาการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2556 13 
   
สวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557 17 
 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 17 
 องคประกอบที่ 2  การวิจัย 30 
 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 41 
 องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 43 
 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 46 
   
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 56 
   
ภาคผนวก  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

ปการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดมุงพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน รวมถึงการดําเนินการตามพันธกิจของคณะวิทยาการ
จัดการ อันไดแก ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติการอยางมืออาชีพ บริการวิชาการดานการจัดการสู
สังคมอุดมปญญา วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานดานวิทยาการจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
บุคลากร ซ่ึงผลการดําเนินงานของคณะในรอบปการศึกษา 2557 สรุปผลภาพรวมไดดังนี้ 
 
1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 

1.1 การผลิตบัณฑิต 
ในรอบปการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ ได มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดาน

บริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร และศิลปศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร ไดแก การจัดการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ นิเทศศาสตร การทองเท่ียวและการโรงแรม และ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

1.2 การวิจัย 

• คณะวิทยาการจัดการไดวางระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

• คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึน โดยมีอาจารยท่ีทํางานวิจัยในป
การศึกษา 2557 ไดรับงบประมาณ 3,273,350 บาท งบประมาณเฉลี่ยตอคนจํานวน 79,837 บาท 

1.3 การบริการวิชาการ    
คณะไดจัดระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการรับผิดชอบ 

และไดสงเสริมใหสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดทําโครงการบริการวิชาแกสังคม และทองถ่ิน โดยมีโครงการท่ีโดดเดน 
ดังนี้ 

• โครงการวิชาการแกสังคม หลักสูตร Update กฎหมายใหมเขาใจเง่ือนไขภาษี 

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม  
1.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

คณะไดสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา  
2557 เชน 

• โครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษา  

• โครงการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บายศรีสูขวัญ  
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2. ผลการดําเนินงานตามองคประกอบรวม  
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.17 3.5 1.62 2.27 ระดับคุณภาพ พอใช 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5 4 0.36 3.12 ระดับคุณภาพ พอใช 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 4 - 4 ระดับคุณภาพ พอใช 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5 - 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.5 - 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
รวม 13 4 7 2 39.49/13  

ผลการประเมิน     3.04 ระดับคุณภาพ พอใช 

 

3. วิเคราะหแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
  3.1 จุดแข็ง 

• เปนคณะท่ีจัดการเรียนการสอนในศาสตรท่ีเปนท่ีนิยมและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

• อาจารยและบุคลากรของคณะอยูในวัยท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะไดดีมากยิ่งข้ึน 

• ผูบริหารคณะเปนคนรุนใหมใสใจประชาคม และเนนการมีสวนรวมในคณะ 
 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

• ควรเพ่ิมคุณภาพทางวิชาการใหกับนักศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน 

• ควรสรางความสามัคคีและความรวมมือในการทํางานของอาจารยและบุคลากรใหเขมแข็งข้ึน 

• ควรเสวงหาแหลงรายไดจากแหลงอ่ืน ๆ เพ่ือมาทดแทนเงินรายไดจากเงินบํารุงการศึกษา ซ่ึงมี
แนวโนมลดลง 

• ควรสรางความเขมแข็งทางวิชาการแกอาจารยในดานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก การผลิตและ
เผยแพรงานวิจัย และการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 
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สวนที่ 1 สวนนํา 

 
ขอมูลท่ัวไป  

คณะวิทยาการจัดการตั้งอยูที่อาคาร 1 และอาคาร 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถนนมรุพงษ 
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา ประกอบดวย 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปดสอนทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ ภาคปกติเปดสอน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษเปดสอน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการจัดการการคลัง 

พ.ศ. 2527 จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2527 
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการอยูที่ชั้น 2 อาคาร 3  มีภาควิชาทั้งหมด 6 ภาควิชา  คือ ภาควิชาสหกรณ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ ภาควิชาการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ 

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

พ.ศ. 2529 เปดสอนนักศึกษาวชิาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการทั่วไป 
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่  14 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งมีการกําหนดสวนราชการ และตําแหนงทางการบริหาร
ใหม คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาการจัดการ และตําแหนงหัวหนาคณะวิชาเปลี่ยนโดยมี 
ผูชวยศาสตราจารยลีลา สินานุเคราะห คณบดีทานแรก แบงสวนงานเปนสํานักงานคณะ และภาควิชาอีก 5 ภาควิชา
ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาค
วิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ หลังคณบดีเกษียณอายุราชการแลวผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ดํารง
ตําแหนงคณบดีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เปนตนมา 
 พ.ศ . 2541 สมเด็จพระพี ่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ได
ประทานนาม “ราชนครินทร” สถาบัน จึงเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏราชนครินทร คณะวิทยาการจัดการยังคง
ปฏิบัติภารกิจดานการเรียนการสอนตามปกติโดยคณบดี ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ถึงวันที่ 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2547  
  พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทําใหสถาบันราชภัฏราชนครินทร เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตั้งแตวันที่ 15  
มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมา มีผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางผูบริหาร คณะวิทยาการจัดการ สํานักงาน
คณะจึงเปลี่ยนเปนสํานักงานคณบดี ผูชวยศาสตราจารยสุมลวรรณ ยิ้มงาม ดํารงตําแหนงเปนคณบดี ตั้งแตวันที่ 13 
กันยายน 2547 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552 อาจารยชอมณี สุคันธิน ดํารงตําแหนงคณบดีตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2552 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 อาจารยพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ รักษาการคณบดี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2553 และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ดํารงตําแหนงคณบดีในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 

พ.ศ.  2551  เปดสอนหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลัง และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
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พ.ศ.  2552  เปดสอนหลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
พ.ศ.  2556 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ดํารงตําแหนงคณบดี จนถึงปจจบุัน  

 

ปรัชญา 

การบริหารจัดการเปนพืน้ฐานของความสําเร็จ 

วิสัยทัศน  

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรที่มีการจัดการสมัยใหม ใสใจ ธรรมาภิบาล การมสีวนรวมเนนคุณภาพบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  

  1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดไว 
 2. วิจัย และพัฒนาองคความรูเพื่อประโยชนทางวิชาการ และประโยชนชุมชนทองถ่ิน 
 3. บริการวิชาการแกสังคม 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดไว และสอดคลองกับความตองการของสังคม 
 2. เพื่อวิจัย และพัฒนาองคความรูเพื่อประโยชนทางวิชาการ และประโยชนชุมชนทองถ่ิน 
 3. เพื่อจัดบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และผูรับบริการ 
 4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
 5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ ใหมีความทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
 6. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะใหมีประสิทธิภาพ และเปน
สวนหนึ่งของงานประจํา 
 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน และทองถ่ินตามแนว
พระราชดาํริ 
 

อัตลักษณ (Identity) 

จิตอาสา ใฝรู สูงาน 
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โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการการศึกษา 

สาขาวิชา 

การตลาด 

การเงินและการบัญชี 

การจัดการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

นิเทศศาสตร 

การทองเท่ียวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ (MBA) 
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แผนภูมิโครงสรางบริหาร 
 
 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 

ฝายวางแผน
และพัฒนา 

ฝายกิจการ
นักศึกษา 

ผูชวยคณบดี 

ฝายวิชาการและสื่อสาร
องคกร 

ฝายสํานักงาน
เลขานุการ และการเงิน 

ฝายบริการวิชาการ 
และฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ฝายวิจัย 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

หัวหนา 
สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการการศึกษา 

ประธานสาขาวิชา 

การตลาด 

การเงินและการบัญชี 

การจัดการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

นิเทศศาสตร 

การทองเที่ยวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ (MBA) 
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คณะกรรมการบริหาร 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย คณบด ี   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารยธนัช ถ่ินวัฒนากูล  รองคณบด ี  กรรมการ 
 3. อาจารยประสาน นันทะเสน  รองคณบด ี  กรรมการ 
 4. ดร.ณฐัพล บัวเปลี่ยนสี   รองคณบด ี  กรรมการ 
 5. อาจารยสิริวรรณ ชวลิตเมธา  ผูชวยคณบด ี  กรรมการ 
 6. อาจารยอรนุช กฤตยขจรสกุล  ผูชวยคณบด ี  กรรมการ 
 7. อาจารยวัฒนา พิลาจันทร  ผูชวยคณบด ี  กรรมการ 
 8. ดร.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ  ผูชวยคณบด ี  กรรมการ 
 9. อาจารยจารุต ฐิติวร   ผูชวยคณบด ี  กรรมการ 
 10. นางสาววาริน ภารสุคนธ  รักษาการหัวหนาสํานักงาน กรรมการและเลขานุการ 
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ขอมูลอาจารยและบุคลากร 

ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 

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

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

กําลังศึกษาตอปริญญาเอก 

2. นายครรชิต  มาระโภชน ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

นานาชาต)ิ 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

3. นายณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี อาจารย ดร. บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม. (การจัดการ) 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

4. นางดวงฤดี  จํารัสธนสาร อาจารย บธ.ม. (บัญชีเพือ่การวางแผนและการควบคุม) 

บธ.บ. (การบัญช)ี 

5. นางสาวดาเรศ  วีระพันธ อาจารย วท.ม. (เศรษฐศาสตร) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

6. นายไตรภพ  โคตรวงษา อาจารย ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

7. นางนภรภิสฎ  ลัภกิตโร อาจารย นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) 

บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ) 

8. นายประสาน  นันทะเสน อาจารย ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา) 

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

9. นางพิมพจันทร  อารยเมธาเลิศ อาจารย บช.ม. (บัญชีการเงิน) 

บธ.บ. (การบัญช)ี 

10. นายภานุวัฒน  ธัมมิกนันท อาจารย MBA. Specialist in Tourism and Hospitality 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

11. นางสาวรัชฎาพร  วงษโสพนากุล อาจารย ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

12. นางสาววนิดา  รุงแสง อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  

13. นายวัฒนา พิลาจันทร อาจารย บธ.ม. (การบริหารองคการและการ จัดการ) 
บธ.บ. (การบริหาร) 
กําลังศึกษาตอปริญญาเอก 

14. นางสาวสินีนาถ เร่ิมลาวรรณ อาจารย ดร. กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

15. นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา อาจารย บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

บช.บ. (การบัญชี) 

16. นางสุขิฏฐา วิริยะไกรกุล อาจารย นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

17. นางสุชานาถ พัฒนวงศงาม อาจารย ดร. ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน) 

บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

บธ.บ. (การบัญช)ี 

น.บ. (นิติศาสตร) 

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

บธ.บ. (การตลาด) 

19. นางสาวอัจนา ปราชญากุล อาจารย บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

บธ.บ. (การบัญช)ี 

20. นายอํานวย ปาอาย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

น.บ. (นิติศาสตร)   

Mini-MBA in Marketing  

ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

21. นายกิตติวงค  สาสวด อาจารย ดร. ปร.ด. [การบริหารการพฒันา (บริหารธุรกิจ(การจัดการ)] 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

22. นายคมสันต ธีระพืช อาจารย บธ.ม. (การจัดการ) 

บธ.บ. (การจัดการ) 

23. นายจัดการ หาญบาง อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)         

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

24. นายจารุต ฐิติวร อาจารย พบ.ม. (พัฒนการเศรษฐกิจ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

25. นายณฐ สบายสุข อาจารย ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

26. นางสาวทักษินาฏ สมบูรณ อาจารย ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

27. วาที่รอยโทธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย ดร. บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) 

28. นายธนัช ถ่ินวัฒนากุล อาจารย นศ.ม. (วาทวิทยา) 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) 

29. นายธรรมรัตน สิมะโรจนา อาจารย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

30. นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท อาจารย ดร. บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

นศ.ม. (นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) 

ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร) 

31. นางสาวนิลาวัลย สวางรัตน อาจารย บธ.ม. (การตลาด) 

บธ.บ. (การตลาด) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

32. นางสาวปรัชญาเมธี  เทียนทอง อาจารย บธ.ม. (สาขาการตลาด) 

บธ.บ. (สาขาการตลาด) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

33. นางสาวปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ อาจารย วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร) 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

34. นางสาวปรีดาพร อารักษสมบูรณ อาจารย ดร. บธ.ด. (สาขาการตลาด) 

บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

35. วาที่รอยตรีปยะภัทร คงแสนคํา อาจารย ศศ.ม. (นิเทศศาสตรและสารสนเทศ) 

นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 

36. นางสาวพิพรรธน  

     พิเชษฐศิรประภา 

อาจารย กจก.ม. (การจัดการ) 

บธ.บ. (การบัญช)ี 

กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาเอก 

37. นางวัชราภรณ สิงหสําราญ อาจารย บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 

บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

38. นางวิชุดา จันทรเวโรจน อาจารย ดร. บธ.ด.  (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม.  (การจัดการทั่วไป) 

บธ.บ. (การตลาด) 

39. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท อาจารย วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร)      

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กําลังศึกษาตอปริญญาเอก             

40. นางสาวสุพรรัตน วงษศรี ผูชวยศาสตราจารย บธ.ม. (การจัดการ) 

บธ.บ. (การตลาด) 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ สายวิชาการ 

41. นายพิศิษฐ  เมลานนท ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (กีฏวิทยา) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

พนักงานประจําตามสญัญา สายวิชาการ 

42. Miss Wang, Yu-Wen อาจารย B.A. Sociology 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

43. นางสาวสมพร ศิริวรา นักวิชาการศึกษา บธ.บ.  (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

44. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

บธ.ม. (การจัดการ) 

45. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

46. นางสาววาริน ภารสุคนธ นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

47. นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

48. นางสาวสิริญพิชญา  

วงษเพชรอักษร 

เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ) 

กําลังศึกษาระดบัปริญญาโท 

49. นางนวพร มวงทอง เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

50. นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

51. นางอโนชา กรันยชาคร เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
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คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด  51  คน  จําแนกเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
สายวิชาการจํานวน  20  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจํานวน  20  คน ผูมีความรูความสามารถพิเศษ   
สายวิชาการจํานวน  1  คน พนักงานประจําตามสัญญา สายวิชาการจํานวน 1 คน  และพนักงานมหาวิทยาลัย      
สายสนับสนุนจํานวน  9  คน  โดยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการดังนี ้

 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
คุณวุฒิ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุน 9 8 1 - 

รวม 9 8 1 - 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ขาราชการ 20 - 14 4 - 1 1 - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 20 - 14 5 - 1 - - - - 
พนักงานราชการ -   - - - - - - - 
ผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ 

1 - - - - 1 - 
 

- - - 

พนักงานประจําตามสัญญา 1 1 - - - - - - - - 
รวม 42 1 28 9 - 3 1 - - - 
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ขอมูลนักศึกษา  
 
 จํานวนนักศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร 184 18 - - 202 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 202 - - - 202 
บัญชบีัณฑิต 184 207 - - 391 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 202 38 - - 240 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 414 1,361 - - 1,775 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 120 65 - - 185 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 203 83 - - 286 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - - 27 - 27 

 1,509 1,772 27 - 3,308 
 
 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร  
(การประชาสัมพนัธ) 

1 2 - - 3 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร 
(วิทยุและโทรทัศน) 

2 - - - 2 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 43 - - - 43 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร 31 - - - 31 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 18 - - - 18 
บัญชบีัณฑิต 40 72 - - 112 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 23 17 - - 40 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 50 633 - - 683 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 19 4 - - 23 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 31 7 - - 38 

 258 735 - - 993 
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จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  
คณะวิทยาการจัดการเปดสอนทั้งหมด  8  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน  7  หลักสูตรและ

หลักสูตรระดับปริญญาโทจํานวน  1  หลักสูตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที่

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.    
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

ปริญญาตร ี นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร นศ.บ. 2554 23 ม.ค. 2554 26 ธ.ค. 2554 
 ศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการทองเท่ียว

และการโรงแรม 
ศศ.บ. 2554 18 ธ.ค. 2553 16 มิ.ย. 2554 

 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 2555 25 มิ.ย. 2554 4 พ.ย.2554 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
บธ.บ. 2554 9 มี.ค. 2554 4 พ.ย.2554 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. 2555 28 เม.ย. 2555 9 ก.ค. 2557 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 2554 26 ก.พ. 2554 4 พ.ย.2554 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
บธ.บ. 2554 26 ก.พ. 2554 9 พ.ย. 2554 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

บธ.ม. 2554 26 เม.ย. 2557 15 ม.ค. 2558 

 
งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2558 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จายจริง คงเหลือ จายจริงรอยละ 

1. งบประมาณแผนดนิ 1,439,300.00 1,343,563.40 95,736.60 93.35 

2. งบประมาณแผนดนิบริการวชิาการ 3,146,600.00 2,206,233.40 940,376.60 70.11 

3. เงินรายไดมหาวิทยาลัย 3,588,096.00 1,846,427.44 1,741,668.56 51.46 
4. เงินรายไดมหาวิทยาลัย กันเหลื่อมป 860,530.00 817,983.84 42,546.16 95.06 

รวม 9,034,526.00 6,214,198.08 2,820,327.92 68.78 

 
อาคารสถานที่ 
 1. อาคารสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาคาร 1 
 3. อาคาร 3 
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การดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2556 
 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

 1. หลักสูตร MBA ควรดําเนินการและ
บริหารจัดการภายใตคณะท่ีสังกัดใหเกิดการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมและชัดเจนยิ่งข้ึน 

 -  คณะดําเนินการนําหลักสูตร MBA เขามา
กํากับ ดูแล และบริหารจัดการอยางเปนระบบ และมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 2. คณะควรมีการจัดทวนสอบ (exit exam) 
ในการดําเนินงานดานการเรียนการสอนในแตละ
สาขาวิชาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพมากข้ึน 

 -  คณะจัดใหมีการทวนสอบ (exit exam) 
นักศึกษาทุกหลักสูตรในคณะเพ่ือใหมีความเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 -  คณะควรมีการจัดทําขอสอบท่ีจะใชในการ
ทวนสอบโดยมีการใหคณาจารยในแตละหลักสูตรเขา
รวมกันในการจัดทําขอสอบเพ่ือความเปนมาตรฐานใน
ระดับคณะ 

 3. ควรมีการทบทวนผลการประเมินของผูใช
บัณฑิต เชน นักศึกษาผานในเรื่องภาษาอังกฤษ 
ความรูความสามารถในเชิงวิชาการตามสาขาท่ี
ตนเองเรียน และการวิเคราะหเชิงตัวเลข เพ่ือนําไปสู
การพัฒนา 

 - คณะควรมีแผนในการประเมินผูใชบัณฑิต
โดยจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูประกอบการได
ประเมินผลความรูความสามารถของบัณฑิต เพ่ือนํา
ผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 4.  ควรสงเสริมกิจกรรมของบัณฑิตและการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

 -  คณะควรมีการเผยแพรเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติให
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดรับทราบ 

 5.  ควรมีการจัดบริการขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมศิษยเกาใหมากข้ึน 

 - คณะจัดทําระบบการใหขอมูลขาวสารเพ่ือ
เปนชองทางใหศิษยเกาไดรับทราบและมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน 

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
 1.  คณะควรสงเสริมใหนักศึกษาในแตละชั้นป
ไดทํากิจกรรมระหวางท่ีศึกษาท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย 

 -  คณะจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรม/
โครงการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 -  คณะมีการรณรงคและสงเสริมใหนักศึกษาได
เขารวมกิจกรรม/โครงการ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 2.  คณะยังขาดระบบการมีสวนรวมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

 -  คณะจัดกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการสราง
ความรวมมือหรือการมีสวนรวมของผูเรียนตามแผน
กลยุทธ เชน กิจกรรม Big Cleaning Day 

 3. คณะควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอยาง 
เครงครัด 

 -  คณะจัดทําปายรณรงค และสงเสริมให
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
อยางเครงครัด  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
  -  คณาจารยในคณะรวมมือชวยกันสอดสอง

ดูแล และใหนักศึกษาไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
 1.  ควรมีการทํา MOU ในการทํา ผศ., รศ., 
ดร. ของอาจารยภายในสาขาและคณะ ตลอดจนมี
ระบบกลไกสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั 

 -  คณะมีการสงเสริมใหคณาจารยในคณะไดมี
การพัฒนาตนเองในการทําตําแหนงทางวิชาการและมี
การทําระบบกลไกเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ 
 -  คณะประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุนให
อาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

 2.  คณะควรใหคณาจารยและบุคลากรทุก
ระดับมีความรูและความเขาใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพอยางชัดเจน 

 -  คณะดําเนินการจัดประชุมเพ่ือสรางความ
เขาใจในงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
องคประกอบตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.  ควรมีการกําหนดแผนพัฒนาเรงดวนใน
เรื่องจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรใหมีจํานวนมากข้ึน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตลอดท้ังการกําหนดทิศทางของการตีพิมพ
หรือเผยแพรในฐานขอมูล ขอมูลท่ีไดมีการกําหนดไว
ในเกณฑการประเมินคุณภาพงานวิจัยของ สกอ. 
และ สมศ. 

 -  คณะดําเนินการจัดตั้งประชาคมวิจัยข้ึน และ
เชิญนักวิจัยท่ีมีประสบการณในการทําวิจัย การขอทุน
วิจัย ท่ีมีผลงานเชิงประจักษเขามาทําหนาท่ีในการเปน
ท่ีปรึกษางานดานวิจัยใหกับนักวิจัยรุนใหมในคณะ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 4. ควรมีการผลักดันใหเขาสูตําแหนงวิชาการ
โดยกําหนดเปนวาระเรงดวนของคณะ เพ่ือให
คณาจารยกําหนดเปาหมายและระยะเวลาในการเขา
สูตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน 

 -  คณะมีการเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนไดมี
เวลาในการทํางานวิจัยไดอยางเต็มท่ี โดยใชเวลาท่ี
นอกเหนือจากภาระงานสอน  
 -  คณะใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการ
จัดทํางานวิจัย 

 5.  ควรมีแนวทางในการทํางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนดไวในการคุมครองสิทธิ์หรืองาน
สรางสรรคเหลานั้น เขาสูระบบของการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 - คณะจัดทําคูมือการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ของงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือทําการเผยแพรให
คณาจารยในคณะไดรับทราบเพ่ือเปนแนวทางนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 6.  ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
และสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของมหาวิทยาลัย 

 -  คณะจัดทําแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนทุนวิจัย จัดทํา
หองปฏิบัติการดานงานวิจัย  
 - คณะจัดทําระบบและกลไกเพ่ือสรางและ
พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนในทองถ่ินอยางเปนระบบ 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 7.  ควรมีการฝกอบรมการเขียนงานวิจัยท่ีมี
การสอดแทรกความรูดานจรรยาบรรณอยางตอเนื่อง 

 - คณะจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยในคณะดาน
การทํางานวิจัย และจัดฝกอบรมการพัฒนางานดาน
การวิจัยอยางตอเนื่องและมีการสอดแทรกความรูดาน
จรรยาบรรณเขาไปดวยทุกครั้ง 

 8. ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยของ
คณาจารยเพ่ือเปนองคความรูจากงานวิจัยของคณะ
ในภาพรวม 

 -  คณะดําเนินการจัดทําการสังเคราะหงานวิจัย
ของอาจารยแตละทานในคณะ โดยคณะไดมีการ
มอบหมายใหคณะทํางานดานการวิจัยของคณะเปนผู
สังเคราะหและนําองคความรูจากงานวิจัยของอาจารย
แตละทานไปใชประโยชนในดานการจัดการเรียนการ
สอน และประโยชนตอการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน 

 9.  ควรระมัดระวังในการทําความเขาใจใน
เกณฑการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ถูกนับเปนคะแนน 

 - คณะทําการหาขอมูลเกณฑการประเมินผล
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีถูกนับเปนคะแนนให
ชัดเจน และมีความถูกตอง รวมถึงเกณฑในตัวบงชี้ 
4.3 ตัวบงชี้ สมศ.5 ตัวบงชี้ สมศ.6 และตัวบงชี้           
สมศ.7  
 - คณะทําการเผยแพร สรางความเขาใจกับ
คณาจารยในคณะใหชัดเจนและถูกตอง 

 10. ภายในคณะควรมีการจัดประชุม
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมากข้ึน 

 - คณะดําเนินการจัดประชุมคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะ ภาคการศึกษาละ 
2 ครั้งข้ึนไป เพ่ือทําใหการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติมีความ
เปนรูปธรรม 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

 1.  หลักสูตรนอกท่ีตั้งมีปญหาถูกสั่งใหปด แต
ตองดําเนินการจนกระท่ังนักศึกษาจบ เพ่ือประโยชน
ของนักศึกษาแตคณะควรมีนโยบายเรื่องศักยภาพ
ของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีซํ้าซอน 

 - คณะดําเนินการจัดจางอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยใหมีคุณวุฒิตรง 
 - คณะมีการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย
ประจําหลักสูตรใหผานเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

 2. ควรมีการจัดทําแผน Improvement 
Plan ของการจัดเรียนการสอนและแผนพัฒนา
นักศึกษาใหชัดเจนและมีการติดตามการดําเนินงาน
เปนระยะของปการศึกษา 

 - คณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนใหมีความชัดเจน เปนรูปธรรม โดย
จัดเปนรูปแบบ Improvement Plan 

 3. ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนา
จากการวิจัยหรือ KM เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมากข้ึน 

 - คณะสงเสริมใหคณาจารยไดมีการนํา
ผลงานวิจัยในศาสตรตามสาขาวิชาไปพัฒนาตอยอด
ในการเรียนการสอน และมีการศึกษางานวิจัยอยูเสมอ 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 4.  ควรนําผลการประเมินการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาเขามาทบทวนตั้งแตระดับสาขาจนถึง
ระดับคณะ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป เชน 
ขาดสื่อการเรียนการสอน ขาดเอกสารตํารา
ประกอบการสอน และอาจารยเขาสอนไมตรงเวลา 
ไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ฯลฯ 

 -  คณะมีการใหนําผลการประเมินการเรียนการ
สอนในทุกรายวิชามาพัฒนาการเรียนการสอน 

 5.  คณะขาดการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน 

 -  คณะมีการสงเสริมใหมีการดําเนินการ         
บูรณาการองคความรูจากงานบริการทางวิชาการแก
สังคมและนํามาใชบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ กับอาจารยในคณะโดยดําเนินการผาน
การจัดทํา มคอ.3  

 6.  คณะขาดการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการกับงานวิจัย 

 -  คณะมีการสงเสริมใหมีการดําเนินการ        
บูรณาการองคความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาแก
สังคม โดยนําเอาปญหาท่ีไดรับมาพัฒนาตอยอดใน
การทํางานวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยกลับลงไปชวย
แกปญหาในชุมชนได 

 7.  คณะขาดการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 -  คณะใหการสงเสริมใหมีการดําเนินการ 
บูรณาการองคความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาแก
สังคม โดยนําเอาปญหาท่ีไดรับมาพัฒนาตอยอดใน
การทํางานวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยกลบัลงไปชวย
แกปญหาในชุมชนได 
 -  คณะนําผลการประเมินมาใชบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ กับอาจารยใน
คณะ โดยผานดําเนินการผานการจัดทํา มคอ.3 

 8. คณะควรมีความชัดเจนของกระบวนการ
บริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 -  คณะจัดทําแผนดําเนินงานโครงการบริการ
ทางวิชาการในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
ประจําปการศึกษา 2557 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

องคประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
  

ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

   ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ เปดสอนทั้งหมด จํานวน 8  หลักสูตร ซึ่งเปน  หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร  และ

หลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสรุปได ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องคประกอบท่ี 1 ผลรวมของคาคะแนนเฉล่ีย
องคประกอบท่ี 2 - 6 

1)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ ผาน 2.49  คะแนน  
2)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิา การบริหาร
 ทรัพยากรมนษุย 

ไมผาน 0  คะแนน  

3)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิา การตลาด ผาน 2.64  คะแนน  
4)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 1.17  คะแนน  
5)  บัญชีบัณฑิต  ไมผาน 0  คะแนน  
6)  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร ผาน 2.25  คะแนน  
7)  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การทองเที่ยวและ
 การโรงแรม 

ผาน 2.63  คะแนน  

8) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ผาน 1.79  คะแนน  
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  12.97  คะแนน  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 8  หลักสูตร  

คะแนนที่ได 1.62  คะแนน  

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

2 คะแนน คาเฉลี่ย 12.97 คะแนน คาเฉลี่ย 1.62 คะแนน ไมบรรล ุ

   

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 
 

 รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 
1.1-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1.1-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 
1.1-4 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.1-5 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 

สาขาวชิาการบัญช ี
1.1-6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร 
1.1-7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
1.1-8 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน  41.5  คน  มี
คณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน  9  คน  เมื่อคํานวณตามสูตร พบวาคารอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ  21.69  คะแนนที่ไดเทากับ  2.71  คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 41.5 

2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 9 

วิธีคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 9 
x 100 =  รอยละ  21.69 

 41.5 
 
 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 21.69 
x 5 =   2.71  คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  24 รอยละ  21.69  2.71  คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2557 
1.2-2 รายชื่ออาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปการศึกษา  2557 
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ตวับงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน  41.5  คน มี
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน  4  คน  เมื่อคํานวณตามสูตรพบวาคารอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ  9.64  คะแนนที่ไดเทากับ  0.80  คะแนน  

 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 41.5 

2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย 38 

3. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  4 

4. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย  - 

5. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย  - 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4 

วิธีคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 4 
x 100 =  รอยละ  9.64 

 41.5 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 9.64 
x 5 =  0.80  คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  20 รอยละ  9.64  0.80  คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2557 
1.3-2 รายชื่ออาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา  2557 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

  ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน  41.5  คน  มี
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน  1,509  คน  ภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจํานวน  1,772  คน  ระดับ
ปริญญาโทจํานวน  27  คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น  3,308  คน   
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1.จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,308 
2.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจาํ 3,205.83 
3.จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด  41.5 
4.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 77.25 
5.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 25 : 1 
6.ผลตางระหวางสัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํที่เปนจริง - สัดสวน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํตามเกณฑมาตรฐาน 

52.25 

7.คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน รอยละ  209 

แสดงวิธีการคํานวณ  

1.คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

77.25 - 25 
x 100 =  รอยละ  209 

25 

2.นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี ้
 2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10  คิดเปน  5 คะแนน 
 2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20   คิดเปน 0 คะแนน 
 2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี ้

[20-คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1] 
x 5 =  ........... คะแนน 

10 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  15 รอยละ  209  0   คะแนน ไมบรรล ุ

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2557 
1.4-2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)  ปการศึกษา  2557  คณะวิทยาการจัดการ 
1.4-3 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 

    คณะวิทยาการจัดการ  มีการ
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการและ
แนะนาํการใชชวีิตแกนักศึกษา ดังนี้  
    1. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาโดย
จัดทําคําสั่งแตงตัง้อาจารยทีป่รึกษา 
เพื่อใหคําปรึกษาดานวชิาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษา  
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-1) 
    2. มีการทําคูมืออาจารยทีป่รึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมใหอาจารยที่
ปรึกษาและผูที่เก่ียวของที่ดูแลนกัศึกษา  
ไดรับความรูเร่ืองระบบอาจารยที่ปรึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ  
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-2) 
    3.  มีการจัดใหบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําปญหาดานการเรียน  การใช
ชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ  โดยมีการ
จัดตารางการ Home room นักศึกษา
อยางนอย 3 คร้ังตอภาคการศึกษาตาม
ปฏิทินวชิาการ  
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-3) 
พรอมทั้งกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษา
จัดทําแบบบนัทึกการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา รายงานยงัคณะเพื่อจัดเก็บเปน
ขอมูลในการดําเนินการใหคําปรึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-4) 
     4.   มีการจัดทําฐานขอมูลประวัติ
นักศึกษา (ประวัติสวนตัว  ที่อยู 
การศึกษา  ภูมิลําเนา) เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการใหคําปรึกษา  
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-5) 
และจัดหองใหปรึกษาเพื่ออํานวยความ
สะดวกในกรณีเรงดวน 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-6) 
   5. มีระบบการประเมินอาจารยที่
ปรึกษา  (เอกสารหมายเลข 1.5-1-7) 

1.5-1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษา   
ปการศึกษา 2557 

1.5-1-2 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 
1.5-1-3 ปฏิทินวิชาการ ปการศึกษา 

2557 
1.5-1-4 แบบบนัทึกการใหคําปรึกษา

นักศึกษา 
1.5-1-5 Print Out ระบบ Edu2008 

ฐานขอมูลนักศึกษา 
1.5-1-6 ภาพถายหองบริการให

คําปรึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

1.5-1-7 Print Out ระบบ EDU2008 
ประเมินอาจารยที่ปรึกษา 
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

2 มีการใหขอมูลของหนวยงาน
ที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ใหบริการขอมูลของหนวยงานทีใ่หบริการ
ที่เปนประโยชนกับนักศึกษาและศิษยเกา 
ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ประชาสัมพนัธของคณะ  
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-1) 
    มีชองทางในการดําเนนิงาน
ประชาสัมพนัธ 2 ชองทาง ไดแก 
    1.  เว็บไซดคณะวทิยาการจัดการ  
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-2) 

 2. บอรดประชาสัมพนัธ บริเวณ
สํานักงานคณะ และรอบอาคารเรียน   
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-3) 
ซึ่งแสดงขอมูลการประกาศรับสมัครการ
สงประกวดผลงานนักศึกษา และเชิญชวน
เขารวมอบรม สัมมนาเชิงวชิาการ รวมถึง
ประกาศรับสมัครงาน แหลงงานจาก
หนวยงานตาง ๆ รวมถึงการประสมัพันธ
ขอมูลของหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน   

1.5-2-1 คําสั่งที่ 43/2557 เร่ือง 
แตงตั้งกรรมการ
ประชาสัมพนัธและงานแนะ
แนวคณะวิทยาการจัดการ 

1.5-2-2 Print Out เว็บไชต คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.5-2-3 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ 
 
 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ประสานหนวยงานภายนอก   
    1.  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาป 
4 การฝกประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียน
ที่ 2/2557 กอนเขารับการฝกงาน โดย
จัดทําคูมือฝกประสบการณวชิาชีพเพื่อ
เปนแนวทางในการเตรียมความพรอมเขา
สูสถานประกอบการ (เอกสารหมายเลข 
1.5-3-1 และ 1.5-3-2) 
    2. จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและ
ยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสูระบบ
ธุรกิจใหกับนิสิต นักศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” 
หรือ “RD go Campus” ใหกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 (เอกสารหมายเลข 1.5-3-3) 

1.5-3-1 โครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ  

1.5-3-2  คูมือการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1.5-3-3  สรุปผลโครงการอบรม  
 เชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูน

ศักยภาพและยกระดับความรู
ภาษีอากรกอนเขาสูระบบ
ธุรกิจใหกับนิสิต นักศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน” หรือ “RD go 
Campus” 

 
4 ประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการ
ในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    คณะวิทยาการจัดการ ไดมีติดตาม
และประเมินการใหบริการ ในขอ 1-3 
ดังนี้  
    1.  ผลการประเมินอาจารยที่
ปรึกษา โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.35 

1.5-4-1 ผลประเมินอาจารยทีป่รึกษา 
1.5-4-2 ผลประเมินความพึงพอใจการ

ใหบริการขอมูลผานเว็บไซต
คณะวิทยาการจัดการ 

1.5-4-3 ผลประเมินโครงการฝก
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(เอกสารหมายเลข 1.5-4-1) 
    2.  ผลประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการขอมูลผานเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 
3.92 (เอกสารหมายเลข 1.5-4-2) 
    3.  ผลประเมินโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพภาคเรียนที่ 2/2557 
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.25  (เอกสาร
หมายเลข 1.5-4-3) และผลประเมิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูน
ศักยภาพและยกระดับความรูภาษีอากร
กอนเขาสูระบบธุรกิจใหกับนิสติ นักศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” 
หรือ “RD go Campus”  โดยมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.5 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-4) 

ประสบการณวิชาชีพภาค
เรียนที่ 2/2557  

1.5-4-4 สรุปผลโครงการอบรม  
 เชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูน

ศักยภาพและยกระดับความรู
ภาษีอากรกอนเขาสูระบบ
ธุรกิจใหกับนิสิต นักศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน” หรือ “RD go 
Campus” 

 

5 นําผลการประเมินจากขอ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล 
เพื่อสงใหผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

 ไมม ี ไมมี 

6 ใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 

 คณะวิทยาการจัดการไดมอบหมาย
ใหสาขาวิชาการเงินและการบัญชี จัด
โครงการบริการวิชาการดานบัญชีใหแก
บุคคลภายนอก และศิษยเกาโดยมีศิษย
เกาเขารวมโครงการรอยละ 18.36 ของ
ผู เขารวมโครงการทั้งหมด เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานดานบัญชี  
(เอกสารหมายเลข 1.5-6-1, 1.5-6-2)  

1.5-6-1 รายงานสรุปโครงการอบรม
ความรูตอเนื่องทางการบญัชี 
หลักสูตร Update กฎหมาย
ใหมเขาใจเงื่อนไขภาษี 
สาขาวชิาการเงนิและการ
บัญชี  

1.5-6-2 รายชื่อผูเขารวมโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม เร่ือง 
Update กฎหมายใหมเขาใจ
เงื่อนไขภาษี ที่ระบุวาเปน
ศิษยเกา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม 

    คณะมีการจดัทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่งเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ดังนี้  
    1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดาน
กิจการนักศึกษาระดับคณะ เพื่อกําหนด
รูปแบบการดาํเนนิงานดานกิจกรรม
นักศึกษา และการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาเมื่อทํากิจกรรม 
 2.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ของคณะวิทยาการ
จัดการโดยมีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา
จากทุกหลักสูตรภายในคณะเพือ่ทําหนาที่
ในการเปนผูแทนในการดาํเนินงานดาน
กิจการนักศึกษา  และมีการเปดโอกาสให
นักศึกษาไดมสีวนรวมในการเขารวม
ประชุม และวางแผนการดําเนนิงานการ
จัดโครงการ/กิจกรรมและรวมกัน
ประเมินผลสรุปโครงการ  
 3.  คณะวิทยาการจัดการ ฝายงาน
กิจการนักศึกษาไดมีการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาํป
การศึกษา 2557 โดยใหนักศึกษาไดมีสวน
รวมนําเสนอความคิดเห็นเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาในการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมภายในคณะ และมี
การนําเขาทีป่ระชุมในระดบัคณะ 

1.6-1-1 แผนยุทธศาสตรงาน
กิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.6-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.6-1-3 รายงานการประชุมงาน
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 
2/2557  

2 ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ใหดําเนนิ
กิจกรรมที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แหงชาติ 5 ประการ ให
ครบถวน ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาํ
แผนยุทธศาสตรการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาํปการศึกษา 2557 ที่
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติโดย
สอดคลองความตองการของผูใชบัณฑติ
และนาํหลัก PDSA/PDCA ไปใชใน
ชีวิตประจาํวนัเปนการพฒันาคุณภาพ
นักศึกษา ดังนี ้

1.6-2-1 แผนยุทธศาสตรงาน
กิจการ นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและแผน
ดําเนินโครงการป 2557 

1.6-2-2 รายงานผลการดาํเนินงาน 
โครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและถวาย
เทียนพรรษา HRM 
สาขาวชิาการบริหาร
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(2) ความรู  
(3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  
   - โครงการทํานบุํารุง
ศิลปะวฒันธรรมถวายเทียนพรรษา 
สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 (2) ดานความรู   
  - โครงการสัมมนาฝก
ประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจและ
การบัญชี 1/2557 
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดบัความรู
ภาษีอากรกอนเขาสูระบบธุรกิจใหกับ
นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน” หรือ “RD go Campus” 
 (3) ดานทกัษะทางปญญา  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวชิาการบริหารทรัพยากร
มนุษย 
   - โครงการอบรมทักษะการใช 
โปรแกรม Excel สาขาวชิาการบัญช ี
   - โครงการอบรมทักษะการใช
เคร่ืองคํานวณสาขาวชิาการบัญช ี
   - โครงการสืบคนขอมูล  สาขา
การจัดการ 
   - โครงการศึกษาดูงานธนาคาร
แหงประเทศไทย สาขาวชิาการบัญช ี
 (4) ดานทกัษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ไดแก 
   - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการทํางานเปนทีม สาขาวิชาการ
บัญช ี
    - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการทํางานเปนทีม สาขาวิชาการ
จัดการ 
   - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และบาํเพ็ญประโยชน  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
   - โครงการผูกมิตรสัมพันธนองพี ่
HRM  
 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชงิ

ทรัพยากรมนุษย 
1.6-2-3  โครงการสัมมนาฝก

ประสบการณวิชาชีพ
บริหารธุรกิจและการบัญชี 
1/2557 

1.6-2-4  สรุปผลโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูน
ศักยภาพและยกระดับ
ความรูภาษีอากรกอนเขาสู
ระบบธุรกิจใหกับนิสิต 
นักศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน” หรือ “RD 
go Campus” 

1.6-2-5  รายงานผลการดําเนนิงาน
  โครงการพัฒนาศักยภาพ
  นักศึกษาสาขาวิชาการ
  บริหารทรัพยากรมนุษย 
1.6-2-6  รายงานโครงการอบรม

ทักษะการใช โปรแกรม 
Excel สาขาวชิาการเงิน
และการบัญช ี

1.6-2-7 รายงานผลโครงการเสริม
ทักษะการใชเคร่ืองคํานวณ
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
สาขาวชิาการเงนิและการ
บัญช ี

 1.6-2-8 รายงานโครงการพัฒนา
ประสบการณทางดาน
ธุรกิจศึกษาดูงานแหง
ประเทศไทย สาขาวชิา
การเงินและการบญัช ี

1.6-2-9 รายงานโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษาอบรม
แตงหนาและมารยาททาง
สังคม สาขาวิชาการเงิน
และการบัญช ี

1.6-2-10 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา 
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ตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   - โครงการการสืบคนขอมูล 
สาขาวชิาการจัดการ 
   - โครงการอบรมคอมพิวเตอร 
สาขาวชิาการจัดการ 
  

สาขาวชิาการจัดการ 
1.6-2-11 รายงานสรุปโครงการ

ปฐมนิเทศและพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา 

1.6-2-12 รายงานผลการดําเนนิ
โครงการผูกมิตรสัมพันธ
นองพี่ HRM สาขาวิชา 
การบริหารทรัพยากร
มนุษย 

1.6-2-13 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
สาขาวชิาการจัดการ 

1.6-2-14 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร สาขา
การจัดการ 

3 จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัด
กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
 1. คณะวิทยาการจัดการมีการ
ดําเนินการจัดประชุมนักศึกษาทุก
หลักสูตรและทุกชัน้ปในชวงตนป
การศึกษา 2557 เพื่อใหขอมูลที่เก่ียวของ
กับนักศึกษาในดานตาง ๆ เชน ดาน
วิชาการ  ดานกิจการนักศึกษา  ดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และดานการ
วางแผนและพฒันางานของคณะ
วิทยาการจัดการ ใหนักศึกษาไดรับทราบ
ขอมูล 
    2.  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจมี
การจัดอบรมความรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกนักศึกษาของสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
    3.  คณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดสงผูแทนนักศึกษาของคณะเขารวม
โครงการอบรมประกันคุณภาพ รวมกับ
เครือขายนักศึกษาภาคตะวันออกที่

1.6-3-1 โครงการประชุมนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2557 

1.6-3-2 รายงานสรุปโครงการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวชิาคอมพิวเตอร
ธุรกิจกิจกรรมอบรมความรู
ดานประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 

1.6-3-3 บันทึกขอความสงรายชื่อ
บุคลากรและนักศึกษาเขา
รวมโครงการเสริมสราง
ความรู และพัฒนาทักษะ
ดานประกันคุณภาพ
การศึกษาเครือขาย
อุดมศึกษาภาคตะวนัออก 
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ศูนย
บางคลา 

4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มี
การประเมินผลความสาํเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังตอไป 

    การจัดกิจกรรมของคณะวิทยาการ
จัดการในทุกโครงการที่ดาํเนินการมีการ 
ประเมินผลความสาํเร็จตามวตัถุประสงค 
ของโครงการ โดยทุกหลักสูตรของคณะที่
ดําเนินโครงการตองมีการนําสงรายงาน
ผลการดําเนนิโครงการเมื่อโครงการเสร็จ
สิ้นเปนที่เรียบรอยแลวภายใน 7 วัน เพื่อ
คณะจะไดนําไปเปนฐานขอมูลในการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ตอไป 

1.6-4-1 รายงานสรุปผลการดาํเนิน
โครงการของทุกหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2557 

5 ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 ไมมี ไมมี 

6 นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

 ไมมี ไมมี 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน ไมบรรล ุ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวจิัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรค 

 คณะวิทยาการจัดการมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยที่
สามารถนาํไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค แบงการ
พิจารณาออกเปน ระบบสารสนเทศของ
คณะวิทยาการจัดการ และภายนอกคณะ
วิทยาการจัดการ ดงันี ้
 1.  คณะวิทยาการจัดการมีระบบ
สารสนเทศแจงและรับขาวสารงานวิจัย 
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและ
จัดเก็บเอกสาร (e-document) ของ 
มรร. http://doc.rru.ac.th/DocClient/ 
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-3) 
 2. คณะวิทยาการจัดการมีระบบ
สารสนเทศงานวิจัย โดยสามารถเขา
สืบคนผาน web page ของคณะ 
http://fms.rru.ac.th/  
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-2) 
 3.  คณะวิทยาการจัดการมี
ระบบสื่อสารขาวสารงานวจิัยระหวาง
คณะฯ กับผูวิจัย และระหวางคณะผูวิจัย
กันเอง ผานระบบ social  ไดแก 
facebook และ Line   

(เอกสารหมายเลข 2.1-1-4) 

2.1-1-1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

2.1-1-2 Print Out เว็บไซด คณะ
วิทยาการจัดการ  

2.1-1-3 Print Out ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส และ
จัดเก็บเอกสาร e-
Document 

2.1-1-4 Print Out 
https://www.facebook.
com/groups/55390188
1379235 

.2 สนับสนนุพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                    
 -  หองปฏิบัติการหรือ
หองปฏิบัติงานสรางสรรค 
หรือหนวยวิจัย หรือศูนย
เคร่ืองมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -  หองสมุดหรือแหลง

 คณะวิทยาการจัดการสนบัสนุน 
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ดังนี ้
 1.  คณะวิทยาการจัดการจัดใหมี
หองประชาคมวิจัย เพื่อใชในการประชุม 
การปฏิบัติการงานวิจยั รวมทั้งหองเสวนา 
เพื่อระดมความคิด (เอกสารหมายเลข 
2.1-2-1) 
 2.  คณะวิทยาการจัดการ นอกจาก
มีหองสมุดประจําคณะตามปกตโิดยทั่วไป 

2.1-2-1  ภาพถายหองประชาคม
วิจัย 

2.1-2-2 ภาพถายหองสมุดประจํา
คณะ 

2.1-2-3 โครงการสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจัยสูสากล 
โดยศาสตราจารย ดร.
สมศักดิ์  พันธุวัฒนา 

http://fms.rru.ac.th/
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

คนควาขอมูลสนบัสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -  สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงาน สรางสรรค เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ     
  -  กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัด
ประชุมวชิาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor) 

และหองสมุดรวมแลว คณะฯยงัจัดใหมี 
หองสมุดวิจัยเพื่อการคนควา และยังเปน
ที่รวบรวมผลงานของอาจารย และ
นักวิจัยในคณะโดยเฉพาะ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2-2) 
 3. คณะไดจัดสงอาจารยเขารวม
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวจิัยหรือ
งานสรางสรรค เชน การจัดสงอาจารยเขา
รวมโครงการสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยสูสากล วิทยากร 
ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  พันธวุัฒนา 
จัดโดยสถาบันวิจัยและพฒันา  
(เอกสารหมายเลข 2.1-2-3) 
  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อเปนทนุวิจัยหรืองาน
สรางสรรค แบงไดดังนี ้
 1. มหาวิทยาลยั โดยสถาบนัวิจัย
และพัฒนา จะเปนผูจัดสรรงบประมาณ 
และอนุมัติทนุวจิัย สาํหรับอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ  
 ในสวนนี้ คณะวิทยาการจัดการจะ
ทําการประชาสัมพันธ ทุนวิจยัดงักลาว 
และชักชวนใหยื่นขอเสนอวิจัย ตาม
กําหนด 
 2. คณะวิทยาการจัดการจะไดรับ
จัดสรรงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเพื่อ
งานวิจยัเชิงพืน้ที่เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยสวนนี้คณะจะเปนผูดาํเนินการ
ประกาศกรอบวิจัย และเปนผูจดัสรรทุน
สําหรับอาจารยในคณะฯ 
 3.  คณะวิทยาการจัดการไดรับ
วงเงินทุนวิจัยนอกเหนือจากกรณีปกติ 
คณะจะนาํมาประกาศจัดสรรทุนวิจัยเปน
กรณีๆ 

2.1-3-1 บันทึกขอความ ที่ ศธ
0548.07/241 เร่ือง ขอ
สงกรอบงบประมาณการ
จัดสรรทนุวิจัย FRMU 
ประจําปงบประมาณ 
2557 และ 2558 

2.1-3-2  บันทึกขอความ ที่ ศธ
0548.05/03/ว22 เร่ือง 
เชิญประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัย
ระดับคณะ คณะ
วิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
1/2558 

2.1-3-3  บันทึกขอความ ที่ ศธ 
0548.05/03/ว17 เร่ือง 
แจงรับขอเสนอ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 

2.1-3-4  คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ราชนครินทร ที่ 
1105/2556 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
จัดการงานวิจัยระดบัคณะ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ       
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ราชนครินทร 
2.1-3-5  ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร เร่ือง 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ทุนวิจัยระดบัคณะ 

2.1-3-6 บันทึกขอความ ที่ ศธ
0548.05/03/ว4 เร่ือง 
เชิญสงขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงพืน้ที่ 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.1-3-7 บันทึกขอความ ที่ ศธ
0548.05/03/ว28 เร่ือง 
เชิญประชุมเพื่อรับทราบ
ผลและปรับขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงพืน้ที่ 
อบต.หนองแหน (งบฯ ป 
2556) 

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนนุการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการเผยแพร 
ผลงานวิจัย และการคืนขอมูลลงสูพื้นที่ 
โดยใชงบประมาณทีไ่ดรับจาก
โครงการวิจัยเชิงพืน้ที่ FRMU ที่จัดสรร
งบประมาณใหคณะวิทยาการจดัการเพื่อ
ใชในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ ซึ่ง
รวมถึงการเผยแพรงานวจิัยในเวที
ระดับชาติหรือทองถ่ิน ตามที่กําหนดไวใน
แบบเสนอโครงการวิจยั (เอกสาร
หมายเลข 2.1-4-1) 

2.1-4-1  แบบเสนอโครงการวิจยั 
โครงการพัฒนาการบูรณา
การงานวิจยัตามบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาทองถ่ินกับความ
รวมมือของชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะ
วิทยาการจัดการ 

 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคดีเดน 

 คณะวิทยาการจัดการจัดใหมีการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารยและนกัวิจัย มี
การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยก
ยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคดีเดน ดังนี ้
 1.  คณะวิทยาการจัดการจัดใหมี
การฝกอบรมความรูดานการวิจยัแก
คณาจารย เจาหนาที ่
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ : สถิติ
วิเคราะหข้ันตนและข้ันกลางสําหรับการ
วิจัย 1 
  - อบรมโครงการพัฒนางานวิจัย

2.1-5-1  บันทึกขอความ ที่ ศธ
0548.05/03/ว3 เร่ือง ขอ
เชิญเขารวม “อบรมเชิง
ปฏิบัติการ : สถิติวิเคราะห
ข้ันตนและข้ันกลางสําหรับ
การวิจัย 1” 

2.1-5-2  บันทึกขอความ ที ่ศธ 
0548.05/01/40 เร่ือง ขอ
ดําเนนิการจดัโครงการ
พัฒนางานวจิัย คณะ
วิทยาการจัดการ 

2.1-5-3  แบบเสนอโครงการ/
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

คณะวิทยาการจัดการ 
 2.  คณะวิทยาการจัดการนาํ
ผลงานวิจัย บทความวิจยั ของอาจารย 
ข้ึนแสดงใน ระบบสารสนเทศวจิยัของ
คณะวิทยาการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3.  คณะวิทยาการจัดการได 
จัดเตรียมงบประมาณเพือ่การพัฒนา
สมรรถนะอาจารยและนักวิจัย อยาง
ตอเนื่องในปถัดไป (เอกสารหมายเลข 
2.1-5-3) 
 4. คณะวิทยาการจัดการมีการยก
ยองชมเชยนักวิจัยในการประชมุอาจารย
คณะวิทยาการจัดการ มีการกลาวชมเชย
ยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 
ตั้งแตการประกาศรายชื่ออาจารยผูที่
ไดรับทนุสนบัสนุนงานวิจัย และการ
ประกาศยกยองอาจารยผูที่เผยแพร
ผลงานวิจัยหรือผูที่ไดรับรางวลั เชน ใน
การประชุมอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 4/2558 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง 
ประธานแจงเพื่อทราบ คณบดีไดประกาศ
และแสดงความยินดี กับ ดร.กิตติวงค       
สาสวด ในโอกาสที่ไดรับรางวัลจากการ
นําเสนอผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 
2.1-5-4) 

แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและบุคลากร
ทางดานงานวจิัยและ
ผลงานวชิาการ 

2.1-5-4 รายงานการประชุม
อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ คร้ังที่ 4/2558 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558   

6 ระบบและกลไกเพื่อชวยใน
การคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

 ไมมี ไมมี 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

3 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 793,000.- บาท 
ภายนอก จํานวน 2,480,350.- บาท รวมทั้งหมด จํานวน 3,273,350.-บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ) จํานวน 41.5 คน  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 793,000 

2. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,480,350 

3. จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 41.5 

วิธีการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

3,273,350 
= 78,875.90 บาท/คน 

41.5 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

78,875.90 
x 5 = 15.78 คะแนน 

25,000 
 

ดังนั้น จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจาํ
และนักวิจัยประจําทั้งหมดเทากับ 78,875.90  บาท/คน เทากับ 5 คะแนน  
  
 

 

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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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 คะแนน 78,875.90 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ผลการพิจารณาใหทุนงบประมาณแผนดนิ 

ประจําปงบประมาณ 2558 
2.2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจยั

ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพืน้ที่ ประจํางบประมาณ 2558 
2.2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุนวิจัย ประจาํป

งบประมาณ 2558 คร้ังที่ 1 
2.2-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ผลการพิจารณาใหทุนงบประมาณแผนดนิ

ประจําปงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม 
2.2-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาํป

งบประมาณ 2557 คร้ังที่ 2 
2.2-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาํป

งบประมาณ 2557 คร้ังที่ 2 (เพิ่มเติม) 
2.2-7  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

โครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพืน้ที่ : คณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2556 
2.2-8 รายชื่ออาจารย และจํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง 

 

 ผูวิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
ดร.กิตตวิงค สาสวด ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสงูอายุในจังหวัด

ภาคตะวันออก  
748,650   

การพัฒนารูปแบบการปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

50,000  
 

ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย การพัฒนารูปแบบการจัดการการเงิน และหนีส้ิน
ของครูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

550,000   

การวิจัยและพฒันาภาวะผูนาํของผูใหญบานและ
กํานันในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

624,600   

โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตาม
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทองถ่ินกับ
ความรวมมือของชุมชนในจงัหวัดฉะเชิงเทรา : 
คณะวิทยาการจัดการ 

100,000  
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 ผูวิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
อ.กรรณิการ มาระโภชน 
ผศ.ครรชิต มาระโภชน 

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรการ
ทองเที่ยว เพื่อตอบสนองความตองการพฤติกรรม
นักทองเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

377,100  

 
 

 

อ.พิพรรธน พเิชฐศิรประภา การศึกษาความสัมพนัธการจัดการทรัพยากร
มนุษยและความผูกพนัองคการที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน กรณีศึกษา โรงแรม
เขตภาคตะวันออก 

48,000  

 

ดร.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ 
 

การพัฒนาโมเดลการจัดทําตัวชีว้ัดในงาน
ทรัพยากรมนุษยขององคการภาคธุรกิจเอกชนใน
ประเทศไทย 

50,000  
 

ดร.ณัฐพล บัวเปลีย่นส ี ปจจัยที่มีผลตอความสาํเร็จในการบริหารจัดการ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

50,000  
 

อ.จารุต ฐิติวร สุขนิสัยและพฤติกรรมการดูแลตนเองตอภาวะ
โรคออฟฟศซินโดรมของคนวัยทาํงานในสาํนักงาน 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 

180,000   

อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง การศึกษาพฤติกรรมและความตองการในการ
บริโภคเนื้อแพะของกลุมผูบริโภคที่นับถือศาสนา
อิสลาม อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชงิเทรา 

40,000  
 

ดร.สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ การเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบริการ
นักศึกษาของศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

40,000  
 

อ.ภานุวัฒน ธัมมิกนันท การศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

40,000  
 

ดร.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ 
ดร.วิชุดา จันทรเวโรจน 
ดร.นิชชชิญา นราฐปนนท 

การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยตาม
ความตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย 

55,000  
 

ดร.วิชุดา จันทรเวโรจน 
ดร.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ 
ดร.นิชชชิญา นราฐปนนท 

การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองคการ
และการมุงเนนลูกคาของพนักงานผูใหบริการ
ระหวางองคการธนาคารพาณชิยและองคการ
ธนาคารของรัฐ 

40,000  

 

อ.ปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ 
อ.ดวงฤดี จํารัสธนสาร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตลาดสนิคา
เกษตรของ อบต.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา 

80,000  
 

อ.นภรภิสฏ ลัภกิตโร 
อ.นิลาวัลย สวางรัตน 

แนวทางการดูแลสุขภาพของผูสงูวัยในตําบล
หนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

80,000  
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 ผูวิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
ดร.สุชานาถ พัฒนาวงศงาม 
อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล 

ความจําเปนตอความตองการจางแรงงานตางดาว
ของผูประกอบการในพื้นที่ตําบลหนองแหน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

80,000  
 

อ.ธรรมรัตน สิมะโรจนา 
อ.จัดการ หาญบาง 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ 

40,000  
 

รวม  3,273,350   
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 3 เร่ือง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20 
จํานวน 3 เร่ือง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทา 0.60 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
จํานวน 
(เร่ือง) 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ   
1  - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.20 3 

2  - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ 
 - ผลงานทีไ่ดรับการจดอนสุทิธบิัตร 

0.40  

3  - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60  

4  - บทความวจิยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบนันาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแตวนัที่
ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80  

5  - บทความวจิยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  
 
 - ผลงานไดรับการจดสทิธบิัตร 
 - ผลงานวชิาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวชิาการแลว 
 - ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
 - ผลงานคนพบพนัธุพชื พนัธุสตัว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
 - ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว  

1.00  
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ที่ ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
จํานวน 
(เร่ือง) 

 - ตําราหรือหนังสือที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวชิาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

คุณภาพงานสรางสรรค   
6  - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 
0.20  

7  - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40  
8  - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60  
9  - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80  
10  - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00  
11 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ 41  
12 จํานวนนักวิจัยประจาํทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 41  

วิธีการคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

0.60 
= x 100 1.45 % 

41 

2. แปลงคารอยละทีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

1.45 
x 5 = 0.36 คะแนน 

20 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5 รอยละ 1.45 0.36 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1 พฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.3-2 ความรูเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน และการประยุกตใชเทคนิคการชี้บงอันตรายของ

ลูกจางและนายจางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง 

2.3-3 สภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ชื่องานวิจัย ผูวิจัย แหลงที่เผยแพร นํ้าหนัก 
พฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและ
เยาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายกิตติวงค  สาสวด การประชุมวชิาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 35 25-26 มิถุนายน 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

0.2 

ความรูเพื่อความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน และการประยุกตใชเทคนิคการ
ชี้บงอันตรายของลูกจางและนายจาง
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง 

นายกิตติวงค  สาสวด 
นายจารุต  ฐิติวร 

การประชุมวชิาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 35 25-26 มิถุนายน 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

0.2 

สภาพการดําเนินงานของธุรกิจ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นายกิตติวงค  สาสวด การประชุมวชิาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 35 25-26 มิถุนายน 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

0.2 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดทําแผนการบริการวชิาการ

ประจําปที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนดตวั
บงชี้วัดความสาํเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวชิาการแก
สังคมและเสนอกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

     คณะวิทยาการจัดการ ไดดาํเนินการ
สํารวจความตองการของประชากรในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มคีวาม
ตองการทางดานวชิาการทัง้หมด 6 ศาสตร 
ประกอบไปดวย 1. การทองเที่ยว 2.นิเทศ
ศาสตร 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย 4. 
การเงินและการบญัชี 5. การตลาด และ 6. 
เศรษฐศาสตร และกําหนดตวัชีว้ัดดวยการ
เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 เพื่อ
วัดความสาํเร็จของโครงการและนําผล
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา 

3.1-1-1 สรุปผลแบบสาํรวจ
ความตองการในการ
บริการวิชาการ  

3.1-1-2  แผนพัฒนาดานการ
บริการวิชาการ 
ปงบประมาณ 2558 

3.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
วิทยาการจัดาร คร้ัง
ที่ 1/2558 วันที่ 14 
พฤษภาคม 2558 

2 โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ตามแผน มีการจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนคือ หลักสูตร Update กฎหมายใหม
เขาใจเงื่อนไขภาษี  เพื่อใชประโยชนให
เกิดผลกับการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และ
สังคม บุคคลทั่วไป 

3.1-2-1  รายงานสรุป
โครงการอบรบ
ความรูตอเนื่อง
ทางการบญัชี 
หลักสูตร Update 
กฎหมายใหม เขาใจ
เงื่อนไขภาษี  

3 โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการ
ที่บริการแบบใหเปลา 

 คณะวิทยาการจัดการ โดยสาขาวิชา
การเงินและการบญัชี ไดจดัโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมแบบใหเปลา เชน 
โครงการบริการวิชาการแกสังคม หลักสูตร 
Update กฎหมายใหมเขาใจเงื่อนไขภาษี 
โครงการบูรณาการงานบริการวชิาการกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง การ
บริหารการตลาด การสื่อสารการตลาด 
และการควบคุมตนทุนในการผลิต โครงการ
อบรมศิลปะการแสดงเพื่อปรับพฤติกรรม
การอยูรวมกันในองคกร โครงการคาย
เยาวชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

3.1-3-1 รายงานสรุป
โครงการอบรม
ความรูตอเนื่อง
ทางการบญัช ี
หลักสูตร  

 Update  
 กฎหมายใหมเขาใจ

เงื่อนไขภาษ ี
3.1-3-2 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ
บูรณาการงาน
บริการวิชาการกับ
การพัฒนาการเรียน
การสอน เร่ือง การ
บริหารการตลาด 
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

การสื่อสาร
การตลาด และการ
ควบคุมตนทนุในการ
ผลิต 

3.1-3-3 รายงานการสรุปผล
การดําเนินงาน 
โครงการอบรม
ศิลปะการแสดงเพื่อ
ปรับพฤติกรรมการ
อยูรวมกันในองคกร 

3.1-3-4 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการ
คายเยาวชนเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
คร้ังที่ 5 

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจาํคณะเพื่อ
พิจารณา 

   คณะวิทยาการจัดการ ไดนําผลสรุป
และผลการประเมินโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมเสนอกรรมการประจํา
คณะพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังที่ 2/2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 4.4 

3.1-4-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
วิทยาการจัดการ
คร้ังที่ 2/2558 วันที่
1 กรกฎาคม 2558  

5 นําผลการประเมินตามขอ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการสังคม 
 

    คณะวิทยาการจัดการ  ไดมีการ
ดําเนินงานจัดทําแผนพฒันาดานบริการ
วิชาการในระดับคณะ ประจาํปการศึกษา 
2557 ตามแผนพัฒนาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ปการศึกษา 2557 และไดผลประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี ้

3.1-5-1  แผนพัฒนาดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ป
การศึกษา 2557 

6 คณะมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลยั 

 ไมมี ไมมี 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ  5 ขอ          4 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 กําหนดผูรับผดิชอบในการ
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    คณะวิทยาการจัดการ มีการ
กําหนดผูรับผดิชอบ โดยมอบหมายใหรอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษา เปน
ผูรับผิดชอบงานดานการทาํนบุาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ โดยคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ   พัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมปฏิบตัิหนาที่
ดานการวางแผน และการบริหารจดัการ
งานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม การ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
สถาบนั ดังนี ้
 1.  คณะมีแผนงานการบริหาร
จัดการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม การ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
สถาบนั    
    2.  คณะมีแผนการดาํเนินงานดาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  
    3.  คณะมีการจัดการประชุม
คณะกรรมการการดําเนนิงาน จาํนวน  2 
คร้ัง ปรากฎในหลักฐานการประชุม 

4.1-1-1 แผนยุทธศาสตรสวน 
กิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

4.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ   
พัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและทาํนบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ   พัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและ
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2558 
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 

   
 

2 จัดทําแผนดานทาํนบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้ วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการไดตาม
แผน 

 คณะวิทยาการจัดการโดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดดาํเนินการ
จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมฝกสมาธิ 
กอใหเกิดปญญา คุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปการศึกษา 2557” เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการฝกสมาธิและไดลงมอืปฏิบัติ
จริงสามารถนาํมาปฏิบัติในการเรียนและ

4.1-2-1 แผนงานทาํนบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา 2557 

4.1-2-2 รายงานสรุปผลการดาํเนิน
โครงการ “ปฏิบัติธรรมฝก
สมาธิ กอใหเกิดปญญา 
คุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปการศึกษา 2557” 
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

การทํางานได และเพื่อใหนักศึกษา
สามารถนาํความรูเก่ียวกับสมาธหิลักทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการ
เรียน การดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ
ตอไปในอนาคต การดําเนนิงานโครงการ
“ปฏิบัติธรรมฝกสมาธิ กอใหเกิดปญญา 
คุณธรรมและจริยธรรม” มีกิจกรรม
เรียนรูวิธีการทําสมาธิเจริญสติในแบบ 
Happy Workplace : Humanization 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปนการปฏิบัตติาม
ประเพณแีละวฒันธรรมของชาวพุทธ มี
การกําหนดตัวบงชี้ วัดความสาํเร็จ คือ 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของกลุมเปาหมาย 

3 กํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   คณะวิทยาการจัดการโดยคณะ
กรรมกาพัฒนาคุณภาพกิจการนกัศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและทาํนบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทําหนาที่ในการ
กํากับตดิตามใหมีการดําเนนิงานโครงการ
หรือกิจกรรมดานการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหเปนไปตามแผน ปรากฏใน
ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานตามเลม
ยุทธศาสตรงานกิจการนักศึกษา 

4.1-3-1 ปฏิทินกิจกรรมตามเลม
ยุทธศาสตรงานกิจการ
นักศึกษา พ.ศ.2557-2560 

4 ประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ทีว่ัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    คณะวิทยาการจัดการดําเนนิการจัด
โครงการ“ปฏิบัติธรรมฝกสมาธิ กอใหเกิด
ปญญา คุณธรรมและจริยธรรม”มีการ
ประเมินผลตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนงานทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คือมี จํานวน
ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 101 
และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
เฉลี่ยอยูในระดับ 4.25 

4.1-4-1 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการ
“ปฏิบัติธรรมฝกสมาธิ 
กอใหเกิดปญญา คุณธรรม
และจริยธรรม ประจําป
การศึกษา 2557”  

5 นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    จากผลการดาํเนินโครงการในขอ 4 
คณะวิทยาการจัดการนาํผลการประเมิน
โครงการโครงการ“ปฏิบัติธรรมฝกสมาธิ 
กอใหเกิดปญญา คุณธรรมและจริยธรรม” 
เขาพิจารณาในทีป่ระชุม คณะกรรมการ
พัฒนากิจการนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ และทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีมติทีป่ระชุม ใหนาํผลการ

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
กิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ และทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คร้ังที่ 2/2558 วันที่ 23 
กรกฎาคม  2558 
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุง
จัดทําแผนกิจกรรมดานทาํนบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในปการศึกษาถัดไป  

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

  คณะวิทยาการจัดการมีการเผยแพร
โครงการดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน ทางเว็บไซต
และจดหมายขาวของคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมของคณะใหนักศึกษาและสวน
งานอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลัยไดรับทราบ 

4.1-6-1  เว็บไซตของคณะวิทยาการ
จัดการ 

4.1-6-2  จดหมายขาวคณะ
วิทยาการจัดการ 

7 กําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมผีลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ

ไมมี ไมมี 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 

ตวับงชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ   

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ
วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  
มหาวิทยาลยั รวมทั้งสอดคลอง
กับกลุมสถาบนัและเอกลักษณ
ของคณะ  และพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจาํปตาม
กรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตวั
บงชี้และเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

 ในปการศึกษา 2557 คณะ
วิทยาการจัดการไดมีการวิเคราะหจุด
แข็งจุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
พรอมมีการทบทวนปรัชญา วิสยัทัศน 
คานิยมรวมของคณะใหม 
 คณะวิทยาการจัดการมีการ
วิเคราะห SWOT  และนาํผล
วิเคราะหเขาสูกระบวนการจัดทาํแผน
โดยคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
ไดรวมกันจัดทาํแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจาํปของคณะ  
ตลอดจนกําหนดแนวทาง ทบทวน
ทิศทางเปาหมายตามแผนพฒันาคณะ 
พ.ศ.2556-2559 และแผนกลยทุธทาง
การเงิน (พ.ศ. 2555-2558) พรอมทั้ง
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานไตร
มาส 12 เดือน ประจําปงบประมาณ 
2558 เสนอตอมหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา  

5.1-1-1 ผลการวิเคราะห SWOT 
และปรัชญา วิสยัทัศน 
คานิยมรวมของคณะที่
กําหนดข้ึนมาใหม  

5.1-1-2 แผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ระยะ 4 
ป พ.ศ. 2556-2559 

5.1-1-3  แผนกลยุทธทางการเงิน 
(พ.ศ.2555-2558) 

5.1-1-4 แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณ 2558 

5.1-1-5  รายงานผลการดําเนนิงาน
ไตรมาส 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ 
2558   

2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทนุ
ตอหนวยในแตละหลักสูตร 
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน 

      คณะวิทยาการจัดการ  ไดมีการ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
โดยสํานักสงเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน เปนผูออกแบบการประมาณ
ตนทุนตอหนวยในการผลติบัณฑิตใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลยัเพื่อใชใน
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยการผลิต
บัณฑิตของแตละหลักสูตร 
 

5.1-2-1  เอกสารประมาณการ
ตนทุนการผลิตบัณฑิตตอ
หนวยตามแบบของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

5.1-2-2  ตารางแสดงตนทุนการ
ผลิตบัณฑิตตอหนวยของ
คณะวิทยาการจัดการป 
2558 

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห
และระบปุจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม

 คณะวิทยาการจัดการ  มีระบบ
และกลไกการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  มีการวิเคราะห

5.1-3-1  คําสั่งแตงตัง้คณะ
วิทยาการจัดการ ที่ 
48/2557 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
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สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะ
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 

ความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
    นอกจากนี้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน
บริหารความเสียง  พรอมจัดทํา
รายงานตามแบบรายงานที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

ความเสี่ยง และควบคุม
ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-3-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ คร้ังที่ 1/2558 
วันที่ 13 กุมภาพันธ 
2558 

5.1-3-3  แผนการบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร 
ประจําปงบประมาณ 
2558 

5.1-3-4  รายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ  
ปย.1) 

5.1-3-5 รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน สาํหรับป
สิ้นสุด วนัที่ 30 กันยายน 
2557 (แบบ ปย.2) 

4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

อยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่

อธิบายการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

 คณะบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ไดบริหารงานโดยยึดหลกั    
ธรรมาภิบาลแตละดานดงัตอไปนี ้
     1) หลักประสทิธิผลไดดําเนินงาน
ไดสําเร็จภายใตเวลาที่กําหนด เชน
รายงานการใชจายงบประมาณตาม
ระยะที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจน
ไดดําเนนิงานตามพันธกิจหลักของ
คณะไดครบถวนทั้งดานการผลติ
บัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ 
และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
      2)  หลักประสทิธิภาพ ได
ดําเนินงานไดทนัตามกําหนดเวลาที่
กําหนดไวเปนสวนใหญ และสามารถ
ใชงบประมาณไดคุมคาและประหยัด

5.1-4-1  รายงานผลการดําเนนิงาน
ไตรมาส รอบ 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ 
2558 

5.1-4-2 รายงานประจาํป 2557
คณะวิทยาการจัดการ  

5.1-4-3 บันทึกขอความ เร่ือง สง
รายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 

5.1-4-4 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ราชนครินทร ที่ 
1423/2557 เร่ือง แตงตั้ง
รองคณบด ี

5.1-4-5 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ เร่ือง แตงตั้งผูชวย
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งบประมาณ 
      3)  หลักการตอบสนอง ไดรับ
ความรวมมือจากสาขาวิชา อาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุนดวยดี 
ดังเชนการรวมมือในการพัฒนา
หลักสูตร ความรวมมือในการประกัน
คุณภาพภายในระดบัหลักสูตร เปน
ตน 
      4)  หลักภาระรับผดิชอบ  
ผูบริหารคณะระดบัรองคณบดี และ
ผูชวยคณบดีไดรับมอบหมายงานที่
ชัดเจน โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการ  
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  และ
มีผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  ผูชวย
คณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  ผูชวยคณบดี
ฝายบริการวชิาการและผูชวยคณบดี
ฝายสาํนักงานและการเงิน 
    5)  หลักความโปรงใส  คณะ
วิทยาการจัดการไดดําเนินการจดัซื้อ
จัดจางดวยความโปรงใส และยดึความ
ถูกตองตามระเบียบทางราชการ  การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรไดดําเนนิการ
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยัและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรยึดมีความ
ถูกตองเปนธรรมและสามารถอธิบาย
กับบุคลากรไดอยางชัดเจนและ
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 
    6) หลักการมีสวนรวม  การ
ดําเนินงานของคณะไดใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของบุคลากร โดย
เปดโอกาสใหอาจารยและเจาหนาที่
สามารถแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะ โดยจัดใหมีการประชุม
อาจารยและเจาหนาที่เปนประจํา  
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหอาจารย
และเจาหนาที่สมัครใจเขาเปน
กรรมการชุดตาง ๆ เชน 

คณบด ี
5.1-4-6 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ

ราชนครินทร ที่ 98/2558 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
รับโอนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวชิาการ สงักัด
มหาวิทยาลยัราชภัฏ       
ราชนครินทร 

5.1-4-7 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ราชนครินทร ที่ 
1483/2557 เร่ือง แตงตั้ง
อาจารยและเจาหนาที่
การเงินและพัสด ุ

5.1-4-8 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 45/2557 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-9 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 34/2557 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานวางแผนและ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-10 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 37/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ และ
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.1-4-11 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 48/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 
    7)   หลักการกระจายอํานาจ  
คณบดีไดการกระจายอํานาจไปยังรอง
คณบดีและผูชวยคณบดีใหรวมดูแล
ภารกิจสําคัญ ๆของคณะ เชน ดาน
วิชาการ  ดานการวางแผนและพัฒนา  
ดานกิจการนักศึกษา  ดานวิจัย  ดาน
การบริการวิชาการ ดานประกัน
คุณภาพการศึกษา และดานจัดการ
สํานักงานและการเงินของคณะ เปน
ตน  นอกจากนีไ้ดรวมกําหนดให
ประธานสาขาวิชารวมดูแลการ
บริหารงานวชิาการของสาขาวชิาที่
ชัดเจน 
   8)  หลักนิติธรรม คณะวิทยาการ
จัดการไดยึดความถูกตองเปนธรรม 
โดยยึดกฎระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  กรณี
เกิดปญหาหรือความขัดแยงจะให
ความเปนธรรมกับทุกฝาย นอกจากนี้
หากบุคลากรในคณะเห็นวาไมไดความ
เปนธรรมสามารถใชชองทางการ
อุทธรณรองทุกขของมหาวิทยาลัยได 
   9)  หลักความเสมอภาค  
การบริหารงานของคณะยดึหลักความ
เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ เชน
หลักเกณฑในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการจะใชมาตรฐานเดยีวกัน
ทั้งบุคลากรที่เปนขาราชการและ
บุคลากรที่เปนพนักงานมหาวทิยาลัย  
การจัดงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากร ไดจดัสรรใหกับทั้งบุคลากร
สายวชิาการ และบุคลากรสาย
สนับสนนุ 
    10) หลักมุงเนนฉันทามติ   
การบริหารงานของคณะมุงเนนการ
บริหารงานในรูปแบบองคคณะบุคคล

ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-12 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 49/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคมและ
ทองถ่ิน 

5.1-4-13 คําสั่งแตงตัง้คณะ
วิทยาการจัดการ ที่ 
35/2557 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
และสาขาวิชา 
ประจําปการศึกษา 
2557 

5.1-4-14 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 67/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ  

5.1-4-15 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
นักศึกษาระดับ
สาขาวชิา 

5.1-4-16 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 43/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ประชาสัมพนัธและงาน
แนะแนวคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-4-17 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 13/2558 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน 
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ทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับฝายงาน
และระดับคณะ  เชน คณะกรรมการ
บริหารงานระดับสาขาวชิา  
คณะกรรมการวิชาการคณะ  
คณะกรรมการวางแผนคณะ 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะ 
คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจําคณะ  โดยการ
ตัดสินใจตาง ๆ ใหความสาํคัญกับการ
เห็นพองตองกันมากกวาการลงมติ
ดวยคะแนนเสยีง 

30 ป วิทยาการจัดการ
สัมพันธ 

5.1-4-18 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-19 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-20 แผนการบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป
งบประมาณ 2558 

5.1-4-21 รายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการ
ควบคุมภายใน ณ วนัที่ 
30 กันยายน 2557 
(ปย.1) 

5.1-4-22 รายงานประเมินผล
และการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน สาํหรับ
ปสิ้นสุด วันที่ 30 
กันยายน 2557 (ปย.2) 

5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู
ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู 
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษรและนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

    คณะวิทยาการจัดการไดจัดหอง
สําหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีบุคลากรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการวิจัย โดย ไดแนว
ปฏิบัติจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ 
ข้ันตอนการสนบัสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
เพื่อนําผลงานไปใชประโยชน โดยนํา
ขอมูลดังกลาวมากําหนดใชปฏิบัติงาน
จริงและไดเผยแพรผานทางเว็บไซด
คณะใหทราบโดยทั่วกัน 

5.1-5-1  ภาพกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
การวิจัยของคณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-5-2 ข้ันตอนการสนบัสนุน
ความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกร
ภายนอกเพื่อนําผลงานไป
ใชประโยชน 

5.1-5-3 Print Out เว็บไซดคณะ
วิทยาการจัดการ 

6 การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 

     คณะวิทยาการจัดการ มีการ
วิเคราะหแนวโนมการพฒันาตนเอง
ของบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนนุ และไดจัดทาํแผนพัฒนา
บุคลากร 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)  
และไดมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับบุคลากร โดยจัดทําโครงการ

5.1-6-1  แผนการพัฒนาบุคลากร 
4 ป (พ.ศ. 2557-2560) 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-6-2 แบบเสนอโครงการ/
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2558 
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เพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งจัดสรรวงเงินใหบุคลากรแต
ละทานใชในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ได
มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนุน เพื่อกระตุนและ
กําชับใหดําเนนิการพัฒนาตนเองตาม
เปาหมายที่กําหนดอยางตอเนื่อง 

โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-6-3 รายงานการประชุม
อาจารยและบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2557 

5.1-6-4 รายงานการประชุม
อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ คร้ังที่ 1/2558 
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 

5.1-6-5 รายงานการประชุม
อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ คร้ังที่ 3/2558 
วันที่ 29 เมษายน 2558 

5.1-6-6 รายงานการประชุม
อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ คร้ังที่ 4/2558 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

7 ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตาม

ระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะที่ไดปรับให

การดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติที่

ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ  

     คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดใหมี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ของคณะ  มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดบัคณะ และระดบั
หลักสูตรอีกทั้งไดปรับใหการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปน
สวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติ โดยยึดกระบวนการคุณภาพที่
ประกอบดวย การวางแผน  การนําสู
การปฏิบัติ  การตรวจสอบและประเมิน  
และปรับปรุงพัฒนา โดยทําอยาง
ตอเนื่องครบวงจร 

5.1-7-1  คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 35/2557 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและสาขาวิชา 
ประจําปการศึกษา 2557  

5.1-7-2  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7  ขอ             5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1 มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนนิการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปการศึกษา 2557 ในดานระบบและ
กลไกในการกํากับการดาํเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี ้
 1.  คณะวิทยาการจัดการมีการ
ประชุมปรึกษาหารือและรวมพจิารณา
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะ เพื่อทบทวนผลการประเมิน
มาตรฐาน ตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน
ใหม พิจารณาวิเคราะหคาเปาหมาย เพื่อ
นํามาพัฒนาเปนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาํป
การศึกษา 2557 
 2.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
วางแผนยทุธศาสตรงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) และมี
การใชคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
จากสวนกลางเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในระดับคณะ ทั้งนี้คณะไดมี
การดําเนินการจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และมีการแจกให
ทุกหลักสูตรไดนาํไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในระดับหลักสูตรตอไป 
 3.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับความคืบหนาและการดาํเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาผาน
ระบบ E-document เพื่อกํากับและ
ติดตาม และชวยเหลือการดําเนนิงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน พรอมทั้ง
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของทุกหลักสูตร 
 4.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ

5.2-1-1  ระบบและกลไกการกํากับ
การดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ       
ราชนครินทร 

5.2-1-2  แผนพัฒนาดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) 
คณะวิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2557 

5.2-1-3 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557  

5.2-1-4 ยุทธศาสตรงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ (พ.ศ.
2557-2560) 

5.2-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแล
ตัวบงชี้ ผูจัดเก็บขอมูล
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดทาํรายงานการ
ประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา 2557 
(องคประกอบที่ 2-5) คร้ัง
ที่ 1/2558 วันที่ 9 
มิถุนายน 2558 

5.2-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
วิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
1/2558 วันที่ 5 มกราคม 
2558 

5.2-1-7 รายงานการประชุม
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ดําเนินงานตามแผนพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยมกีารจัด
ประชุมคณะกรรมการในระดบัคณะ 
 5.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองในระดับคณะโดยผานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงาน
ของหลักสูตร และมีการจัดทําเคร่ืองมือ
กํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของทุกหลักสูตรเพื่อรายงานผูบริหารใน
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
 6.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
จัดทําวิพากยและปรับปรุงรายงานการ
ประเมินตนเองโดยผานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพในระดับคณะ 
 7.  คณะวิทยาการจัดการมีการนาํ
ผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร
มาปรับปรุงผลการดําเนนิงานของ
หลักสูตร 
 8.  คณะวิทยาการจัดการ มีการนาํ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรตอ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการกํากับดูแล
ตัวบงชี้ ผูจัดเก็บขอมูล
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดทาํรายงานการ
ประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา 1/2557 วันที่ 
22 ตุลาคม 2557 

5.2-1-8 บันทึกขอความการติดตาม
การดําเนินงานตามแผน
สวนงานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ 

 

2 มีคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนด
ในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

 1.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินงานจัดทําคําสัง่แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาและ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 
2557 
 2.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินงานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและสาขาวิชา 
ประจําปการศึกษา 2557 

5.2-2-1  คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
กํากับดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดทาํ
รายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2557 

5.2-2-2  คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและ
สาขาวชิา ประจําป
การศึกษา 2557 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนนุการดําเนนิงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 1.  ฝายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มี
การจัดวัสดุ และอุปกรณเพื่อสนับสนนุ
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับทุกหลักสูตรทั้ง 8 
หลักสูตรของคณะ  

5.2-3-1 ภาพถายวัสดุ และอุปกรณ
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.2-3-2 ระบบ E-Document ของ
มหาวิทยาลยั 
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 2.  ฝายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มี
ชองทางการติดตอสื่อสารและเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับทุกหลักสูตรทั้ง 8 
หลักสูตรของคณะ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเกิดประสิทธิภาพดานการ
ติดตอสื่อสารงานกันภายในคณะ 
 3.  ฝายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีหองปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดย
มีการเก็บรวบรวมขอมูลผลงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในในปที่
ผานมาเพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดเก็บ
ขอมูลในปถัดไป 
 4.  มีบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนเปนผูประสานงาน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ 
 5.  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
เผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาบนเวบ็ไซตของคณะวทิยาการ
จัดการเพื่อเปนแหลงขอมูลในการจัดทํา
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรภายในคณะ 

5.2-3-3  ระบบการสงขอมูล SMS 
5.2-3-4  ภาพถายหองปฏิบัตงิาน

ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

5.2-3-5  โครงสรางการดาํเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2-3-6  เว็บไซตคณะวทิยาการ
จัดการ 

4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินงานในการกําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 8 
หลักสูตรข้ึน ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 
2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพจากทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย
และภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหทุก
หลักสูตรไดทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา เพื่อนําไปใชในการวางแผนและ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสตูรตอไป 
และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการพิจารณาถึงผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร และมี

5.2-4-1  ประกาศมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2557 

5.2-4-2  กําหนดการดําเนนิงาน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
หลักสูตร ปการศึกษา 
2557 

5.2-4-3  ประกาศมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
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ขอ เกณฑ ผลดาํเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง และวางแผนการดําเนนิงาน
หลักสูตรในรอบปถัดไป 
  

ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2557 ณ วันที่ 
8 กันยายน พ.ศ.2558 

5.2-4-4  ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

5.2-4-5 บันทึกขอความ ที่ ศธ 
0548.05/ว199 เร่ือง ขอ
ความเห็นชอบ
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ 

5 นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

 คณะวิทยาการจัดการไดมีการนาํผล
การประเมินคุณภาพ และขอเสนอแนะ
จากผูตรวจประเมนิมาปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพดีข้ึน โดยสรุปตาม
องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบตาม
เกณฑประเมินประกันคุณภาพในระดับ
คณะ เพื่อทราบจุดเดนและโอกาสในการ
พัฒนาในแตละองคประกอบเพือ่นําไป
ปรับปรุงและพัฒนาในการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาถัดไป 

5.2-5-1 รายงานผลการวิเคราะห
จุดเดนและโอกาสในการ
พัฒนา 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผานองคประกอบที่ 
1 การกํากับมาตรฐาน 

ไมมี ไมมี 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

3 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน บรรลุ 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 2557 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

 จากผลการดาํเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการ
ประเมินตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2557 ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

2 
12.97 

= 
1.62 

คะแนน 
บรรลุ 1.62 คะแนน 8 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ  
24 

9 
X100 = 21.69 % ไมบรรล ุ 2.71 คะแนน 41.5 

ตัวบงชี้ที่  1.3 อาจารย
ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ  
20 

4 
X100 = 9.64 % ไมบรรล ุ 0.80 คะแนน 41.5 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

รอยละ  
15 

77.25 - 
25 X100 = 209 % ไมบรรล ุ 0 คะแนน 
25 

ตัวบงชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ขอ 4 ขอ (ขอ 1-6) ไมบรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 
เฉลี่ยรวม  

2.02 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

3 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5) บรรลุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุงานวิจัยงาน
สรางสรรค 

5 คะแนน 
3,273,350 

= 
78,875.90 
บาท/คน 

บรรลุ 5 คะแนน 
41.5 
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

รอยละ 5 
0.60 

X 100 = 1.45 % ไมบรรล ุ 0.36 คะแนน 
41.5 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

3.12 คะแนน 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5) บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
4 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบงชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตาม       
พันธกิจ กลุมสถาบัน
และอัตลักษณของคณะ 

6 ขอ 7 ขอ (ขอ 1-7) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่5.2 ระบบ
กํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 

3 ขอ 5 ขอ (ขอ 1- 5) บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.5 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.17 3.5 1.62 2.27 ระดับคุณภาพ  
ตองปรับปรุง 

องคประกอบที่ 2  วิจัย 3 5 4 0.36 3.12 ระดับคุณภาพ พอใช 
องคประกอบที่ 3  บริการวิชาการ 1 - 4 - 4 ระดับคุณภาพ ด ี
องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5 - 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.5 - 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
รวม 13 4 7 2 39.49/13  

ผลการประเมิน     3.04  
 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 
       1.  คณาจารยมีคุณภาพทั้งวุฒิการศึกษา  และความหลากหลายทั้งคณาจารยอาวุโสที่มากดวยประสบการณ  
และอาจารยรุนใหมที่กาวทันตอการพัฒนาเทคโนโลยี  เกิดเปนความรวมมือทางวชิาการและวชิาชพีรวมกันอยาง
เขมแข็ง  พรอมจะผลิตบัณฑิตทีเ่ปนนักปฏิบัติ  ทนัตอการพัฒนา  มีความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาวิชาและเปนที่
ยอมรับในความเปนมืออาชีพ 

       2.  หลักสูตรที่เปดสอนสามารถจัดเปนสหวิทยาการ  เมื่อนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  ทําให
เปนจุดเดนของการผลติบัณฑิตที่มีความหลากหลาย 

       3.  หลักสูตรที่เปดสอนเนนการจัดการเรียนการสอนดานทักษะ  ความรู  ความสามารถ  ที่มุนเนนและ
สนับสนนุใหนักศึกษาเปนนักปฏิบัติ  ที่มีทักษะทั้งทางวชิาการและวิชาชีพอยางสมบูรณ 

โอกาสในการพัฒนา 
       1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปดโอกาสและสนับสนุน  รวมถึงสรางนโยบายและแผนทีม่ีความ
ตองการจะพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุอยางตอเนื่อง 

       2.  งานประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพทาํใหไดรับทราบขอมูลที่สรางโอกาสในการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนือ่ง 
       3.  ความรวมมือที่ไดรับจากชุมชนและทองถ่ินทาํใหเราทราบถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาตอคณะวิทยาการ
จัดการ  อาทิ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย  นักศึกษา  และตัวแทนจากหนวยงาน / องคกรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  เปนตน 
       4.  ในการพัฒนาทางเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศยุคปจจุบนั  สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตร  รวมถึงการจดัการเรียนการสอนและการบริการทางวชิาการของคณะมากยิ่งข้ึน 

       5.  คณะวิทยาการจัดการวางแผนที่จะขยายเครือขายความรวมมือทั้งทางวชิาการและวิชาชพีกับหนวยงาน/ 
องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากข้ึน  เพื่อเปนการสรางโอกาสใหกับอาจารยและนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเดน 
 1. การวิจัยมีลักษณะเปนสหวิทยา เปนงานวิจัยทีบู่รณาการศาสตรดานเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การเงิน

การบัญชี การตลาด เขาดวยกัน 

 2.  โดยสวนใหญเปนงานวิจัยที่มีเนือ้หาเก่ียวกับหรือบูรณาการกับทองถ่ิน อันเปนผลในการพฒันาและ

นําไปใชประโยชนในทองถ่ิน 

โอกาสในการพัฒนา 
 1.  มีคณาจารยรุนใหมที่มีประสบการณงานวิจัย เปนสัดสวนมากข้ึนในคณะ รวมทั้งเปนระดบัปริญญาเอก 

และกําลังศึกษาตอปริญญาเอก นับเปนศักยภาพในดานจาํนวนนักวิจัย และผลผลิตงานวิจัยที่จะเพิ่มมากข้ึน 

 2.  ไดรับโอกาสในการจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานวจิัยจากมหาวิทยาลยัโดยตรง เพื่อใหคณะฯ

ดําเนินการบริหารจัดการทุนวจิยัในคณะไดโดยตรง และแนวโนมการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มมากข้ึน 

 3.  การไดรับการติดตอ และการสรรหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ 
 2. คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการ มีความรูที่ความสามารถใหบริการทางวชิาการได 
 3. มีโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาหลายโครงการ 
 4. โครงการบริการวิชาการสวนใหญใชงบประมาณจากเงินรายได 
โอกาสในการพัฒนา 
 1. มีความตองการบริการวิชาการดานธุรกิจ การบริหารจัดการของภาคเอกชน ชุมชน และทองถ่ิน ในเขต
จังหวัดและกลุมจังหวัดเพิ่มมากข้ึน 
 2. การของบประมาณจดับริการวิชาการจากงบประมาณแผนดินไดรับการจัดสรรเพิ่มมากข้ึน 
 3. ผูรับบริการทางวิชาการมีความพรอมจายในการรับบริการวชิาการมากข้ึน 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดเดน 
 1. มีระบบและกลไกและและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อจําทําแผนกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม
อยางตอเนื่อง 
 2. มีการบูรณาการดานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาใหลงมอืปฏิบัติ
และรับผิดชอบรวมกับบุคคลภายนอก และมีการประเมินผลการทํากิจกรรมทุกคร้ัง 
โอกาสในการพัฒนา 
 1. นําผลการประเมินความสาํคัญของบูรณาการดานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนมา
พัฒนาใหเกิดผลดีอยางยั่งยนื และสงเสริมใหเผยแพรตอสาธารณชนมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

จุดเดน 
 1. คณะวิทยาการจัดการเปนศาสตรเก่ียวกับการบริหารจัดการ ซึ่งเอ้ือตอการดําเนินการและประยกุตได
โดยตรง 
 2. คณะวิทยาการจัดการใหความสาํคัญกับการบริหารจัดการที่ดีมคีวามโปรงใสและตรวจสอบได 
 3. คณะวิทยาการจัดการมีแผนพฒันาทีไ่ดรับการปรับปรุงสม่ําเสมอ 
 4. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีการพฒันาอยางตอเนื่อง มีผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะและระดบัหลักสูตร 
โอกาสในการพัฒนา 

1. มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารคณะชุดใหม สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบบริหารจัดการไดงายข้ึน 
2. มีกฎหมายและนโยบายที่สงเสริมใหมีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหม ที่สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของงานประจาํ 
 4. สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย และคณะปรับลดลงไปมาก จําเปนตองมีกลยทุธทางการเงนิและ
บริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เปนระบบ 
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