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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปการศึกษา 2558 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนของ         
ปการศึกษา 2558 
 รายงานฉบับนี้ประกอบดวย 3 สวน คือสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคณะวิทยาการจัดการ 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 และสวนท่ี 3 สรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะวิทยาการจัดการไดพยายามปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานตางๆ ตาม
พันธกิจหลักของคณะเพ่ือความเชื่อม่ันวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558  
ผลการประเมินจะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษา 2559 ไดดีมากยิ่งข้ึน 
 

ลงนาม  คณบดี 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย) 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดมุงพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน รวมถึงการดําเนินการตามพันธกิจของคณะ
วิทยาการจัดการ อันไดแก ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติการอยางมืออาชีพ บริการวิชาการดานการ
จัดการสูสังคมอุดมปญญา วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานดานวิทยาการจัดการ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบุคลากร ซ่ึงผลการดําเนินงานของคณะในรอบปการศึกษา 2558 สรุปผลภาพรวมไดดังนี้ 
 
1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 

1.1 การผลิตบัณฑิต 
ในรอบปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดาน

บริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร และศิลปศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร ไดแก การจัดการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ นิเทศศาสตร การทองเท่ียวและการ และระดับ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจและไดมีการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปรุงปรุง ท้ัง 8 หลักสูตรเพ่ือเริ่มใชในปการศึกษา 

2559 เปนตนไป 

1.2 การวิจัย 

• คณะวิทยาการจัดการไดวางระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

• คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึน โดยมีอาจารยท่ีทํางานวิจัยในป
การศึกษา 2558 ไดรับงบประมาณ 5,935,300.- บาท งบประมาณเฉลี่ยตอคนจํานวน 133,377.53 บาท 

1.3 การบริการวิชาการ    
คณะไดจัดระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการรับผิดชอบ 

และไดสงเสริมใหสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดทําโครงการบริการวิชาแกสังคม และทองถ่ิน โดยมีโครงการท่ีโดดเดน 
ดังนี้ 

• โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง เตรียมความพรอมสูมาตรฐานชุดใหม TFRS for SMEs 

• โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง เจาะลึกความเหมือนท่ีแตกตางระหวางหลักการบัญชี 
VS หลักภาษี 

• โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและการบริการ หลักสูตร “การ
ฝกอบรมมัคคุเทศกนําเท่ียวในทองถ่ิน” 

• โครงการเรียนรูการทํางานเปนทีม สรางความปรองดองเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน และ
แนวทางการศึกษา 

1.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
คณะไดสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา  

2558 เชน 

• กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําบุญตักบาตรถวายอาหารแหง 

• โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา  

 
 



(5) 

2. ผลการดําเนินงานตามองคประกอบรวม  
 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมิน I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.37 5 2.76 2.81 ระดับพอใช 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.38 4.79 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
รวม 13 2.28 5 3.57 3.94 ระดับด ี

ผลการประเมิน  ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับด ี

 

3. วิเคราะหแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
  3.1 จุดแข็ง 

• เปนคณะท่ีจัดการเรียนการสอนในศาสตรท่ีเปนท่ีนิยมและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

• อาจารยและบุคลากรของคณะอยูในวัยท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะไดดีมากยิ่งข้ึน 

• ผูบริหารคณะเปนคนรุนใหมใสใจประชาคม และเนนการมีสวนรวมในคณะ 
 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

• ควรเพ่ิมคุณภาพทางวิชาการใหกับนักศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และตาม
ความตองการของตลาดแรงงานโดยดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
มาตรฐาน มคอ.2 

• ควรสรางความสามัคคีและความรวมมือในการทํางานของอาจารยและบุคลากรใหเขมแข็งข้ึน 

• ควรเสวงหาแหลงรายไดจากแหลงอ่ืน ๆ เพ่ือมาทดแทนเงินรายไดจากเงินบํารุงการศึกษา ซ่ึงมี
แนวโนมลดลง โดยผานการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและการวิจัย 

• ควรสรางความเขมแข็งทางวิชาการแกอาจารยในดานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก การผลิตและ
เผยแพรงานวิจัย และการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
 

 
สวนที่ 1 สวนนํา 

 
ขอมูลท่ัวไป  

คณะวิทยาการจัดการตั้งอยูท่ีอาคาร 1 และอาคาร 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถนนมรุ
พงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา 
ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปดสอน
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคปกติเปดสอน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ  สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษเปดสอน 6 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการการคลัง 

พ.ศ. 2527 จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช  
2527 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการอยูท่ีชั้น 2 อาคาร 3  มีภาควิชาท้ังหมด 6 ภาควิชา  คือ ภาควิชา
สหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐ
กิจ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 

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

พ.ศ. 2529 เปดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี          

14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซ่ึงมีการกําหนดสวนราชการ และตําแหนง
ทางการบริหารใหม คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาการจัดการ และตําแหนงหัวหนา
คณะวิชาเปลี่ยนโดยมี ผูชวยศาสตราจารยลีลา สินานุเคราะห คณบดีทานแรก แบงสวนงานเปนสํานักงานคณะ 
และภาควิชาอีก 5 ภาควิชาไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ หลังคณบดีเกษียณอายุราชการแลว
ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ดํารงตําแหนงคณบดีตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เปนตนมา 
 พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ได
ประทานนาม “ราชนครินทร” สถาบัน จึงเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏราชนครินทร คณะวิทยาการจัดการ
ยังคงปฏิบัติภารกิจดานการเรียนการสอนตามปกติโดยคณบดี ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน 
ถึงวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
  พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทําใหสถาบันราชภัฏราชนครินทร เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร ตั้งแตวันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมา มีผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางผูบริหาร 
คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณะจึงเปลี่ยนเปนสํานักงานคณบดี ผูชวยศาสตราจารยสุมลวรรณ ยิ้มงาม 
ดํารงตําแหนงเปนคณบดี ต้ังแตวันท่ี 13 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2552 อาจารยชอมณี สุคันธิน 
ดํารงตําแหนงคณบดีตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2553 อาจารยพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ 
รักษาการคณบดี ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ ผูชวยศาสตราจารย           
ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ดํารงตําแหนงคณบดีในวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
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พ.ศ.  2551  เปดสอนหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลัง และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      

พ.ศ.  2552  เปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
พ.ศ.  2556 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ดํารงตําแหนงคณบดี จนถึงปจจุบัน  

ปรัชญา 

การบริหารจัดการเปนพ้ืนฐานของความสําเร็จ 

วิสัยทัศน  

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีการจัดการสมัยใหม ใสใจ ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมเนน
คุณภาพบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  

  1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดไว 
 2. วิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือประโยชนทางวิชาการ และประโยชนชุมชนทองถ่ิน 
 3. บริการวิชาการแกสังคม 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค 

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

เอกลักษณ (Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน และทองถ่ินตามแนว
พระราชดําริ 
 

อัตลักษณ (Identity) 

จิตอาสา ใฝรู สูงาน 
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โครงสรางองคกรและการบริหาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

การตลาด 

การเงินและการบัญชี 

การจัดการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

นิเทศศาสตร 

การทองเท่ียวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ (MBA) 

คณะวิทยาการจัดการ 

สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการการศึกษา 
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ผูชวยคณบดี  
ฝายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจําคณะ 

ผูชวยคณบดี  
ฝายวิชาการและ
ส่ือสารองคกร 

 
 

ผูชวยคณบดี  
ฝายบริการ

วิชาการ และ 

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

 

ผูชวยคณบดี  
ฝายวิจัย 

 
 
 

ผูชวยคณบด ี

ฝายสํานักงาน 

 
 
 
 

หัวหนาสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

การจัดการ 

การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ 

การเงินและการ

บัญชี 

นิเทศศาสตร 

บริหารธุรกิจ 

(MBA) 

งานบริหาร 

งานท่ัวไป 

งานบริการ

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

แผนภูมิโครงสรางบริหาร 
 

การทองเท่ียวและ

การโรงแรม 
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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  ผูชวยคณบดี  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. (บัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม) 

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) 

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. นางสุพาพร ลอยวัฒนกุล อาจารย บธ.ม. (การจัดการ) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 

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

บธ.บ. (การตลาด) 

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

บธ.บ. (การบัญชี) 

21. นายอํานวย ปาอาย ผู ช วยศาสตราจารย 

ดร. 

ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

น.บ. (นิติศาสตร)   

Mini-MBA in Marketing  

ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

22. นายกิตติวงค  สาสวด อาจารย ดร. ปร.ด. [การบริหารการพฒันา (บริหารธุรกิจ(การ

จัดการ)] 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

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

บธ.บ. (การจัดการ) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

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

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

26. นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กําลังศึกษาตอปริญญาเอก 

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

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

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

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

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

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) 

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

ศศ.บ. (นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) 

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

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

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

นศ.ม. (นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) 

ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร) 

33. นางสาวนิลาวัลย สวางรัตน อาจารย บธ.ด. (บริหารธุรกิจการตลาด) 

บธ.ม. (การตลาด) 

บธ.บ. (การตลาด) 

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

บธ.บ. (สาขาการตลาด) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

35. นางสาวปราริชาต ิร่ืนพงษพันธ อาจารย วท.ม. (การศึกษาวทิยาศาสตร-คอมพิวเตอร) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

36. นางสาวปรีดาพร อารักษสมบูรณ อาจารย ดร. บธ.ด. (สาขาการตลาด) 
บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

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

นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 

38. นางสาวพพิรรธน พิเชษฐศิรประภา อาจารย ดร. บธ.ด. (บริหารธุรกิจการจัดการ) 

กจก.ม. (การจัดการ) 

บธ.บ. (การบัญชี) 

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

บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 

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

บธ.ม.  (การจัดการทั่วไป) 

บธ.บ. (การตลาด) 

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

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กําลังศึกษาตอปริญญาเอก             

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

บธ.บ. (การตลาด) 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ สายวิชาการ 

43. นายจิรัฏฐ เหมือนวิหาร ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

Ph.D. (การจัดการ) 

ค.อ.ม. (สถาปตยกรรม) 

คบ. (สถาปตยกรรม) 

44. นางสาวธิติรัตน  วงษกาฬสนิธุ อาจารย บช.ม. (การบัญชี) 

บธ.บ. (การบัญชี) 

พนักงานประจําตามสญัญา สายวิชาการ 

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

46. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

บธ.ม. (การจัดการ) 

47. นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

48. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

49. นางนวพร มวงทอง เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

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

51. นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ เจาหนาทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

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

53. นางสาวสิริญพิชญา วงษเพชรอักษร เจาหนาทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ) 

กําลังศึกษาระดบัปริญญาโท 

54. นางอโนชา กรันยชาคร เจาหนาทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

 
คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด  54  คน  จําแนกเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     

สายวิชาการจํานวน  21  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจํานวน  21  คน ผูมีความรูความสามารถพิเศษ   
สายวิชาการจํานวน  2  คน พนักงานประจําตามสัญญา สายวิชาการจํานวน 1 คน  และพนักงานมหาวิทยาลัย      
สายสนับสนุนจํานวน  9  คน  โดยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการดังนี ้

 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
คุณวุฒิ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 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 21 - 16           3 - 1 1 - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 - 13 7 - 1 - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
ผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ 

2 - 1 - - - 1 
 

- - - 

พนักงานประจําตามสัญญา 1 1 - - - - - - - - 
รวม 45 1 30 10 - 2 2 - - - 
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ขอมูลนักศึกษา  
 
 จํานวนนักศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร 195 9 - - 204 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 251 - - - 251 
บัญชบีัณฑิต 184 168 - - 352 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 241 22 - - 263 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 416 993 - - 1,409 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 133 31 - - 164 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 194 68 - - 262 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - - 36 - 36 

 1,614 1,291 36 - 2,941 
 

 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร  
(การประชาสัมพนัธ) 

1 - - - 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

5 - - - 5 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ     
(การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

- 1 - - 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ     
(ตลาด) 

- 13 - - 13 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 1 - - - 1 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร 34 12 - - 46 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 53 - - - 53 
บัญชบีัณฑิต 32 62 - - 94 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 41 2 - - 43 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 97 754 - - 851 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 36 14 - - 50 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 45 19 - - 64 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - 3 - 3 

 345 877 3 - 1,225 
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จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน  
คณะวิทยาการจัดการเปดสอนท้ังหมด  8  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน  7  หลักสูตร

และหลักสูตรระดับปริญญาโทจํานวน  1  หลักสูตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

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 

ประจาํปงบประมาณ 2559 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จายจริง คงเหลือ จายจริงรอยละ 

1. งบประมาณแผนดนิ 916,400 916,151.3 248.70 99.97 

2. งบประมาณแผนดนิบริการวชิาการ 2,800,000 2,511,008,97 288,991.03 89.68 

3. เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2,471,575 1,855,396.84 616,178.16 75.07 
4. เงินรายไดมหาวิทยาลัย กันเหลื่อมป 633,255 605,134.03 28,120.97 95.56 

รวม 6,821,230 5,887,691.14 933,538.86 86.31 

 
อาคารสถานท่ี 
 1. อาคารสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาคาร 1 
 3. อาคาร 3 
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ผลการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2557 
 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

 1. ผูบริหารคณะและมหาวิทยาลัยควรเรง
ผลักดันการบรรจุอาจารยประจําหลักสูตรใหครบ
ทุกหลักสูตร 

-  คณะวิทยาการจัดการจัดใหมีการบรรจุแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรไดครบทุกหลักสูตร 

 2. ควรสนับสนนุใหอาจารยไดมีโอกาส
ศึกษาตอใหมากข้ึน 
 

-  คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน โดยในปการศึกษา 
2558 มีอาจารยท่ีศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
จํานวน 4 ทาน 

 3. ควรสนับสนุนโดยการจัดคลินิกการทํา
ผลงานวิชาการมีอาจารยพ่ีเลี้ยง ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณใหอาจารยทําตํารา และเอกสาร
ประกอบการสอน 

-  คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหอาจารยเขารวม
โครงการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

 4. ควรจัดหาและบรรจุแตงตั้งอาจารยใหมี
จํานวนมากข้ึน และใหไดมาตรฐาน TQF 
 

-  คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการสรรหาและบีจุ
แตงตั้งอาจารยใหมีจํานวนครบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ท้ัง 8 
หลักสูตร 

 5. ควรใหสาขาวิชาตางๆ จัดบริการวิชาการ

และเชิญศิษยเกาเขารวมรับความรูท่ีไปใชประโยชน

มากข้ึน 

 

-  ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการได
สนับสนุนใหมีการจัดบริการวิชาการรวมกับ
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม และ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 6. ควรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคและตัวบงชี้ท่ีชัดเจน 

สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

-  คณะวิทยาการจัดการ โดยงานกิจการนักศึกษาได
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ของปการศึกษา 
2558 

 7. ควรมีการวางแผนปรับปรุงกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหครบทุกดานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทางการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

-  คณะวิทยาการจัดการ โดยงานกิจการนักศึกษาได
ปรับปรุงและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิทางการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 

 1. ควรจัดอบรมการเขียนบทความวิจัยให
อาจารยสามารถเขียนบทความวิจัยไปนําเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติได 

-  คณะวิทยาการจัดการไดเชิญวิทยากรจากภายนอก 
คือ ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ มาใหความรูในการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือไปนําเสนอบนเวทีระดับชาติ 
และนานาชาติ เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 2. ควรจัดทําผลงานทางวิชาการ เชน ตํารา 
หนังสือใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพของการขอ
ตําแหนงวิชาการ 

-  คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหอาจารยผลิตผล
งานทางวิชาการ เพ่ือใชประกอบในการเสนอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 3. ควรสงเสริมไหอาจารยเผยแพร
ผลงานวิจัยหลากหลายชองทาง ท้ังดานการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ วารสารวิชาการท่ี
มีมาตรฐาน 

-  คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหอาจารยเผยแพร
ผลงานวิจัยท้ังในรูปแบบบทความ และการนําเสนอ
ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 4. ควรมีการบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

-  คณะวิทยาการจัดการสงเสริมใหอาจารยไดมีการ 
บูรณาการ การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 1. ควรจัดทําแผนและมีวัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

-  คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนการบริการ
วิชาการปการศึกษา 2558 (ปงบประมาณ 2559) 
และไดเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการเพ่ือพิจารณา 

 2. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยใน
คณะวิชาเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการ
วิชาการระดับสถาบันอยางตอเนื่อง 

-  คณะวิทยาการจัดการ ไดสงเสริมใหคณาจารยเขาไป
มีสวนรวมในการจัดการใหบริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย เชน รวมกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 3. ควรมีการประชาสัมพันธหลายชองทาง
ในดานศิษยเกาอยางตอเนื่อง 

-  คณะวิทยาการจัดการไดมีการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการบริการวิชาการแกศิษยเกาผานทาง
ชองทางอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสารแบบบอกตอ 

 4. ควรมีการสรางความสัมพันธกับผูนํา
ทองถ่ิน และสรางเครือขายกับศิษยเกา ผูนํา
ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาการดานตางๆ 
เชน การบริการวิชาการ 

-  คณะวิทยาการจัดการไดสรางเครือขายความรวมมือ
กับศิษยเกาในการมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
และการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการดานตางๆ โดย
ไดจัดงานกิจกรรมครบรอบ 30 ป วิทยาการจัดการ 

 5. ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ใหกับองคกรตางๆ 

-  คณะวิทยาการจัดการไดจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะ
สั้น โดย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี เปนตน 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. คณะและสาขาวิชาตางๆ ควรจัดทําแผน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจน โดยแยก
ประเภทดานศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 

-  คณะวิทยาการจัดการโดยงานกิจการนักศึกษาและ
สาขาวิชา ไดรวมจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการการจัดกิจกรรมรวมกัน
ระหวางการจัดกิจกรรมของคณะกับสาขาวิชา 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 2. ควรสรางความรวมมือกับทองถ่ิน ชุมชน 
เพ่ือหาแนวทาง การสงเสริม การสรางจิตสํานึก
และการเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ินใหกับเยาวชน
และผูสนใจอยางตอเนื่อง 

-  คณะวิทยาการจัดการรวมมือกับวัดในการจัด
กิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดย นํานักศึกษารวมพัฒนาวัด ฟง
ธรรมะ และฝกปฏิบัติสมาธิเบื้องตน 

 3. ควรจัดกิจกรรมในภาพรวมของคณะ
และรวมจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในโอกาสตางๆ 

-  คณะวิทยาการจัดการโดยงานกิจการนักศึกษาได
รวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกับระดับมหาวิทยาลัย
ในกิจกรรมสําคัญๆ เชน การปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม การปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และการจัด
กิจกรรมวันสําคัญรวมกับมหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การใหครบวงจรคุณภาพ PDCA และใหเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร 

-  คณะวิทยาการจัดการไดทบทวนแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการและไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2558 ท่ีมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยและยึดกระบวนการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 

 2. ควรมีการสรางระบบและกลไกการ
จัดการความรูดวยการนําระบบการจัดการ
สารสนเทศมารวบรวม 

-  คณะวิทยาการจัดการไดจัดใหมีกิจกรรมการจัดการ
ความรูโดยจัดใหมีสถานท่ีสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยเพ่ือ
เปนฐานขอมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 3. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู อุปกรณการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยและใชนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

-  คณะวิทยาการจัดการไดจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ท้ังท่ีเปนหองปฏิบัติการ หองสมุด ตลอดจนอุปกรณ
ประการการเรียนการสอน 

 4. ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถานศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง
กลุมอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาอาจารยให
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

-  คณะวิทยาการจัดการรวมกับสาขาวิชาไดสราง
เครือขายความรวมมือภายในประเทศกับสถาน
ประกอบการและองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เชน 
ดานการตลาด ดานการบัญชี และดานการทองเท่ียว 
เปนตน 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
ประจําปการศึกษา 2558 

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

องคประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
  

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   

   ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ เปดสอนท้ังหมด จํานวน 8  หลักสูตร ซ่ึงเปน หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร  

และหลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสรุปได ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องคประกอบท่ี 
1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉล่ีย
องคประกอบท่ี 2 - 6 

1)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ ผาน 2.86  คะแนน  
2)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหาร
 ทรัพยากรมนุษย 

ผาน 3.10  คะแนน  

3)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด ผาน 3.03  คะแนน  
4)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 1.89  คะแนน  
5)  บัญชีบัณฑิต  ผาน 2.69  คะแนน  
6)  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร ผาน 3.17  คะแนน  
7)  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การทองเท่ียวและ
 การโรงแรม 

ผาน 2.87  คะแนน  

8) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ผาน 2.53  คะแนน  
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  22.14  คะแนน  
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 8  หลักสูตร  

คะแนนท่ีได 2.77  คะแนน  

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

3 คะแนน คาเฉลี่ย 22.14  คะแนน คาเฉลี่ย 2.77 คะแนน ไมบรรลุ 
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 รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
1.1-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1.1-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
1.1-4 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.1-5 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
1.1-6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
1.1-7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
1.1-8 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน  44.5  คน  มี
คณาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน  12  คน  เม่ือคํานวณตามสูตร พบวาคารอยละของอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ  26.97  คะแนนท่ีไดเทากับ  3.37  คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 44.5 

2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 12 

วิธีคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 12 
x 100 =  รอยละ  26.97 

 44.5 
 
 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 26.97 
x 5 =   3.37  คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  24 รอยละ  26.97  3.37  คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.2-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2558 
1.2-2 รายชื่ออาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปการศึกษา  2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

  ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน  44.5  คน 
มีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน  4  คน  เม่ือคํานวณตามสูตรพบวาคารอยละของ
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ  8.99  คะแนนท่ีไดเทากับ  0.75  คะแนน  

 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 44.5 

2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย 41 

3. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  4 

4. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย  - 

5. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย  - 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4 

วิธีคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 4 
x 100 =  รอยละ  8.99 

 44.5 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 8.99 
x 5 =  0.75  คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  20 รอยละ  8.99  0.75  คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.3-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2558 
1.3-2 รายชื่ออาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา  2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

  ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน  44.5  คน  มี
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน  1,614  คน  ภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจํานวน  1,291  คน  
ระดับปริญญาโทจํานวน  36  คน  รวมจํานวนท้ังสิ้น  2,941  คน   
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1.จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 2,941 
2.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 2,536.78 
3.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  44.5 
4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 57.01 
5.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 25 : 1 
6.ผลตางระหวางสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง - 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

32.01 

7.คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน 
รอยละ  
128.04 

แสดงวิธีการคํานวณ  

1.คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

57.01 - 25 
x 100 =  รอยละ  128.04 

25 

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

คะแนนท่ีได = 
5 – (คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 2.3) 

4 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  15 รอยละ  128.04 0   คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.4-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2558 
1.4-2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)  ปการศึกษา  2558  คณะวิทยาการจัดการ 
1.4-3 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 

    คณะวิทยาการจัดการมีการ
ดําเนินงานจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะนําการใชชีวิตแก
นักศึกษา ประกอบดวย 
 กําหนดใหอาจารยประจํา
หลักสูตรไดทําหนาท่ีในการประเมิน
อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาทุกคน โดย
ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแก
นักศึกษาทุกกลุมเรียน (เอกสาร
หมายเลข 1.5-1-1) เพ่ือใหอาจารยท่ี
ปรึกษาไดทําหนาท่ีในการดูแล
รับผิดชอบนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนการสอน การวางแผน การ
ลงทะเบียนเรียน และการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา เปนตน 
ท้ังนี้อาจารยท่ีปรึกษาจะทําหนาท่ีดูแล
นักศึกษาใหคําปรึกษาตั้งแตนักศึกษา
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จ
การศึกษา 
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ
ยังมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 - มีการจัดทําคูมืออาจารยท่ี
ปรึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมให
อาจารยท่ีปรึกษาและผูท่ีเก่ียวของท่ี
ดูแลนักศึกษาไดรับความรูเรื่องระบบ
อาจารยท่ีปรึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-2) 
 - มีการจัดใหบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําปญหาดานการเรียน  การ
ใชชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-3) 
 - มีการจัดใหมีบริการให

1.5-1-1  คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษาปการศึกษา  
2558 

1.5-1-2  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
1.5-1.3  ปฏิทินวิชาการ  ป

การศึกษา  2558 
1.5-1-4  แบบบันทึกการให

คําปรึกษานักศึกษา 
Home Room 

1.5-1-5  Print out ฐานขอมูล
นักศึกษา  Edu 2008 

1.5-1-6  ภาพถายหองบริการให
คําปรึกษานักศึกษา  คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.5-1-7  Print out ขอมูลประเมิน
อาจารยท่ีปรึกษา Edu 
2008 

1.5-1-8  โครงการดําเนินการ
โครงการประชุมนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
คําปรึกษาและแนะนําปญหาการเรียน  
การใชชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ  
โดยมีการจัดตาราง Home room 
นักศึกษาอยางนอย 3 ครั้งตอ 1 ภาค
การศึกษา  ตามปฏิทินวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-4) 
 - มีการจัดทําฐานประวัตินักศึกษา 
(ประวัติสวนตัว ท่ีอยู การศึกษา
ภูมิลําเนา) เพ่ือเปนขอมูลใหคําปรึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-5) 
 - มีการจัดหองใหคําปรึกษาเพ่ือ
ความสะดวกในกรณีเรงดวน 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-6) 
 - มีระบบการประเมินอาจารยท่ี
ปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-1-7) 
      - โครงการประชุมนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 27 
ม.ค. 2558 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-8) 
        โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
นักศึกษาไดทําความรูจักคณะวิทยาการ
จัดการ ผูบริหารคณะ อาจารยท่ี
ปรึกษา และคณาจารยภายในคณะ 
รวมท้ังเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
และปรับตัวเพ่ือเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในการนี้ ผูบริหารใหการ
ตอนรับนักศึกษาใหม แนะนําคณะ
ผูบริหาร ประธานสาขาวิชา และ
คณาจารยในคณะ รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
       1.การบรรยายในหัวขอ “แนว
ทางการเรียนในมหาวิทยาลัย” 
       2. การบรรยายในหัวขอ 
“กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา” 
       3. การบรรยายในหัวขอ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
“บทบาทของนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา”    

2 มีการใหขอมูลของ
หนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา เชน แผนการ
เรียน ทุนการศึกษา ขาวกิจกรรมตาง ๆ 
ของสาขาวิชา ประกาศรบัสมัครงาน 
และแหลงฝกงานของนักศึกษา และ
ขาวสารอ่ืน ๆ ผานทางเว็บไซตของ
คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-2-1) และบอรด
ประชาสัมพันธภายในคณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 1.5-2-2)
ตลอดจนมีการสงขอมูลขาวสารท่ี
เก่ียวของกับนักศึกษาสงไปยังงาน
กิจการนักศึกษาและอาจารยทุก
หลักสูตรท่ีเก่ียวของ โดยมีการแจง
ขอมูลผานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการสื่อสารผาน
สังคมออนไลน (facebook) เปนตน  
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-3) 

1.5-2-1  เว็บไซดคณะวิทยาการ
จัดการ 

1.5-2-2 ภาพถายบอรด
ประชาสัมพันธ คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.5-2-3  สื่อสังคมออนไลน 
(facebook) ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

 
 
 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดยมี
จุดเนนเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี้   
    1.  จัดกิจกรรมโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครนิทร ประจําปการศึกษา 2558 
ประกอบไปดวย 3 กิจกรรม คือ 1) 
กิจกรรมปฐมนิเทศ คณะวิทยาการ
จัดการ ปการศึกษา 2558 วันท่ี 6 
มกราคม 2559 2) กิจกรรมสัมมนา
กลางภาค คณะวิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2558 วันท่ี 17 กุมาพันธ 
2559 3) กิจกรรมปจฉิมนิเทศ คณะ

1.5-3-1  รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชครินทร 
ประจําปการศึกษา 2558 

1.5-3-2  คูมือฝกประสบการณ
วิชาชีพ   

1.5-3-3  รายงานผลการดําเนิน
โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพ
และยกระดับความรูภาษี
อากรกอนเขาสูระบบ
ธุรกิจใหนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครนิทร ประจาํป
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
วิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558 
วันท่ี 27 เมษายน 2559 
(เอกสารหมายเลข 1.5-3-1) 
    2.  จัดทําคูมือฝกประสบการณ
วิชาชีพ  เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียม
ความพรอมเขาสูสถานประกอบการ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-3-2) 
   4.  จัดอบรม “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสู
ระบบธุรกิจใหกับนักศึกษาป 4 (วันท่ี 
30 พ.ย.58 – 3 ธ.ค.58) (เอกสาร
หมายเลข 1.5-3-3) 

การศึกษา 2558 

4 ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีในขอ 
1 – 3 ประกอบดวย 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตใหแกนักศึกษา
ในคณะ 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ี
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการมี
การประเมินการใหบริการ โดยมีผล
การดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินอาจารยท่ี
ปรึกษา  มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.55 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-1) 
 2. ผลประเมินการใหบริการให
คําปรึกษาและแนะนําปญหาดานการ
เรียน การใชชีวิตของนักศึกษาภายใน
คณะ  มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.55 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-2) 
 3. ผลประเมินการจัดใหมีบริการ
ใหคําปรึกษาและแนะนําปญหา          

1.5-4-1  ผลการประเมินอาจารยท่ี
ปรึกษา ปการศึกษา 
2558 

1.5-4-2  ผลประเมินการใหบริการ
ใหคําปรึกษาและแนะนํา
ปญหาดานการเรียน    
การใชชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะ   

1.5-4-3  ผลประเมินการจัดใหมี
บริการใหคําปรึกษาและ
แนะนําปญหาการเรียน  
การใชชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะ  โดยมีการจัด
ตาราง Home room 
นักศึกษาอยางนอย 3 ครั้ง
ตอ 1 ภาคการศึกษา  
ตามปฏิทินวิชาการ 

1.5-4-4  ผลการดําเนินงาน 
โครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชครินทร 
ประจําปการศึกษา 2558 

1.5-4-5  ผลการดําเนินโครงการ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
การเรียน การใชชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะ โดยมีการจัดตาราง 
Home room นักศึกษาอยางนอย 3 
ครั้งตอ 1 ภาคการศึกษา  ตามปฏิทิน
วิชาการ  มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.12 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-3) 
 4. ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาป 4 การฝกประสบการณ
วิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2558 กอนเขา
รับการฝกงาน  มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.05 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-4) 
 5. ผลประเมินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ยกระดับความรูภาษีอากรกอนเขาสู
ระบบธุรกิจใหกับนักศึกษาป 4  (วันท่ี 
30 พ.ย.58 – 3 ธ.ค.58) มีคาคะแนน
เฉลี่ย 3.76 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-5) 
      6. ผลการดําเนินโครงการพัฒนา
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กิจกรรม
ประชุมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2558 
 (เอกสารหมายเลข 1.5-4-6) 

เพ่ิมพูนศักยภาพและ
ยกระดับความรูภาษีอากร
กอนเขาสูระบบธุรกิจให
นักศึกษา คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร 
ประจําปการศึกษา 2558 

1.5-4-6  รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
กิจกรรมประชุมนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2558 

 

5 นําผลการประเมินจากขอ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล 
เพ่ือสงใหผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

     งานกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ  มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา เม่ือวันท่ี 20 ม.ค. 2559 เพ่ือ
นํามาวางแผนปรับปรุงกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาใหครบทุกดานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา และจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21  
 นอกจากนี้ จากการประเมิน
คุณภาพการใหบริการของนักศึกษา 

1.5-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา คณะวทิยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี 20 มกราคม 2559 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
โดยสวนมาก นักศึกษาตองการใหคณะ
วิทยาการจัดการแกไขปรับปรุง คือ 
เรื่องการจัดการบริการขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนใหมากกวานี้ และควรมี
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
(เอกสารหมายเลข 1.5-5-1) 

6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปน
ประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 

      คณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกาอยางตอเนื่อง 
โดยผานทางเว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 1.5-6-1) 
และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลศิษย
เกา  
 นอกจากนั้นในสวนของศิษยเกาท่ี
ทํางานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทรในสวนงานตาง ๆ ไดมี
การประชาสัมพันธแจงใหศิษยเกาใน
รุนไดทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
คณะฯ ผานสื่อสังคมออนไลน 
(facebook) 
(เอกสารหมายเลข 1.5-6-2) 
 ท้ังนี้ การจัดบริการขาวสาร
สําหรับศิษยเกาของคณะฯ ยังเปนเพียง
การใชชองทางผานระบบเว็บไซต
เทานั้น ยังไมมีการนําขอมูลขาวสาร
จากการใหบริการขาวสารสําหรับศิษย
เกา เพ่ือนํามาปรับปรุง และพัฒนาชอง
ทางการใหบริการขาวสารท่ีตรงกับ
ความตองการของศิษยเกา 
 ท้ังนี้ คณะวิทยาการจัดการได
มอบหมายใหสาขาวิชาการเงินและการ
บัญชี จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณใหกับศิษยเกาและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ โดยไดมีการ
ประชาสัมพันธผานทางชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ ไดแก 1) โครงการ

1.5-6-1  เว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ 

1.5-6-2  Facebook คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.5-6-3  รายงานสรุปโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม 
สาขาวิชาการเงินและการ
บัญชี เรื่อง เตรียมความ
พรอมสูมาตรฐานชุดใหม 
TFRS for SMEs  

1.5-6-4  รายงานสรุปโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม สาขาวิชา
การเงินและการบัญชี เรื่อง 
เจาะลกึความเหมือนท่ี
แตกตางระหวางกลักการ
บัญชี VS หลักภาษี 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
บริการวิชาการแกสังคม สาขาวิชา
การเงินและการบัญชี เรื่อง เตรียม
ความพรอมสูมาตรฐานชุดใหม TFRS 
for SMEs (เอกสารหมายเลข 1.5-6-3) 
2)  โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี เรื่อง 
เจาะลึกความเหมือนท่ีแตกตางระหวาง
กลักการบัญชี VS หลักภาษี (เอกสาร
หมายเลข 1.5-6-4) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน 
 นอกจากนี้คณะฯ ยังให
ความสําคัญในกิจกรรมนักศึกษาท่ีจะ
เสริมสรางใหนักศึกษามีความรู และ
ประสบการณนอกหองเรยีน อันจะ
สงเสริมใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ัง
ดานสติปญญา สังคม  อารมณ รางกาย
และจิตใจ โดยเนนใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตั้งแตการ
วางแผน การดําเนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแผน  
 โดยในปการศึกษา 2558 คณะฯ 
มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานกิจการนักศึกษาระดับคณะ  เพ่ือ
วางแผนและรวมกําหนดรูปแบบการ
ดําเนินดานกิจกรรมนักศึกษา  และให
คําปรึกษาแกนักศึกษาเม่ือทํากิจกรรม 
 2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาจากทุกหลักสูตร  เพ่ือ
ทําหนาท่ีในการเปนตัวแทนในการ
ดําเนินงานดานตางๆ  และมีการเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการเขา
ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม 
 3. ฝายงานกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ  มีการประชุมจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา  2558   และ
นําเขาท่ีประชุมระดับคณะ  และสโมสร

1.6-1-1  แผนยุทธศาสตรงาน
กิจการนักศึกษา พ.ศ. 
2557-2560 

1.6-1-2  คําสั่งมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร ท่ี
1025/2558 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 
2558 

1.6-1-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาครั้งท่ี 
2/2558 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
นักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน
กิจกรรม 

2 ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู  
(3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาํปการศึกษา 2558 ท่ี
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติโดยสอดคลองความตองการ
ของผูใชบัณฑิตและนําหลัก 
PDSA/PDCA ไปใชในชีวิตประจําวัน
เปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดังนี้ 
 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  
 - โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 
(คณะวิทยาการจัดการ)  
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-2) 
   - โครงการเยี่ยมชมวัดใหญชัย
มงคล (สาขาวิชาการเงินการบัญชี) 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-3) 
   - โครงการตักบาตรพระสงฆ  
วัดโสธรวราราม  
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)  
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-4) 
   - โครงการฟงบรรยายธรรม วัด
ชมโพธยาราม (สาขาวิชาการตลาด) 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-5) 
 (2) ดานความรู   
   - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาป  
4  (คณะวิทยาการจัดการ) 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-6) 
 (3) ดานทักษะทางปญญา  
   - โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 
(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย) 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-7) 

1.6-2-1  แผนยุทธศาสตรงาน
กิจการนักศึกษา พ.ศ. 
2557-2560 

1.6-2-2  รายงานผลการดําเนิน
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม วัน
มาฆบูชา  

           (คณะวิทยาการจัดการ) 
1.6-2-3  รายงานผลการดําเนิน

โครงการเยี่ยมชมวัด
ใหญชัยมงคล  

            (การเงินการบัญชี) 
1.6-2-4  รายงานผลการดําเนิน

โครงการ ตักบาตร
พระสงฆ วัดโสธรวรา
ราม (คอมพิวเตอร
ธุรกิจ) 

1.6-2-5  รายงานผลการดําเนิน
โครงการฟงบรรยาย
ธรรม วัดชมโพธยาราม 
(การตลาด) 

1.6-2-6  รายงานผลการดําเนิน
โครงการปจฉิมนเิทศ
นักศึกษาป  4   

            (คณะวิทยาการจัดการ) 
1.6-2-7  รายงานผลการดําเนิน

โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
บริหารทรัพยากร
มนุษย 

            (บริหารทรัพยากร
มนุษย) 

1.6-2-8  รายงานผลการดําเนิน
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เปนผูสื่อขาวในยุคดิจิตอล (สาขาวิชา
นิเทศศาสตร) (เอกสารหมายเลข 1.6-
2-8) 
   - โครงการเสนทางสูวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร) (สาขาวิชานิเทศศาสตร) 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-9) 
 (4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ไดแก 
   - โครงการผูกมิตรสัมพันธนองพ่ี 
HRM. (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย) (เอกสารหมายเลข 1.6-2-10) 
       - โครงการกีฬาสานสัมพันธนอง 
– พ่ีสีสม (เอกสารหมายเลข 1.6-2-11) 
 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - โครงการเสริมทักษะการใช
โปรแกรม Excel (สาขาวิชาการเงิน
และการบัญชี)  

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการเปนผูสื่อขาว
ในยุคดิจิตอล 

            (นิเทศศาสตร) 
1.6-2-9  รายงานผลการดําเนิน

โครงการเสนทางสู
วิชาชีพนิเทศศาสตร 

            (นิเทศศาสตร) 
1.6-2-10 รายงานผลการดําเนิน   

โครงการผูกมิตร
สัมพันธนองพ่ี HRM. 

1.6-2-11 รายงานผลการดําเนิน   
โครงการกีฬาสาน
สมัพันธนอง–พ่ีสีสม ป
การศึกษา 2558 

1.6-2-12 รายงานสรุปโครงการ
เสริมทักษะการใช
โปรแกรม EXCEL 
สาขาวิชาการเงินและ
การบัญชี 

 
3 จัดกิจกรรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัด
กิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
      ในปการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาการจัดการมีการดําเนินการจัด
ประชุมนักศึกษาทุกหลักสตูรและทุก
ชั้นปในชวงตนปการศึกษา 2558 
เพ่ือใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาใน
ดานตาง ๆ เชน ดานวิชาการ  ดาน
กิจการนักศึกษา  ดานประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานการวางแผนและ
พัฒนางานของคณะวิทยาการจัดการ 
ใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูล และมี
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี 

1.6-3-1 สรุปโครงการประชุม
นักศึกษาประจําป
การศึกษา 2558 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
และเตรียมความพรอมในการบริหาร
จัดการกิจกรรมนักศึกษา โดยใชหลัก 
PDCA มาใชในการทํากิจกรรมของ
นักศึกษาภายในคณะ 
(เอกสารหมายเลข 1.6-3-1) 

4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  
มีการประเมินผล
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ครั้งตอไป 

    การจัดกิจกรรมของคณะ
วิทยาการจัดการในทุกโครงการท่ี
ดําเนินการมีการ ประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ โดยทุกหลักสูตรของคณะ
ท่ีดําเนินโครงการตองมีการนําสง
รายงานผลการดําเนินโครงการเม่ือ
โครงการเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว
ภายใน 7 วัน เพ่ือคณะจะไดนําไปเปน
ฐานขอมูลในการดําเนินงานในดาน 
ตาง ๆ ตอไป 
 โดยในปการศึกษา 2558 ทุก
โครงการมีการประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรงุการดําเนินงานใน
ครั้งตอไป 

1.6-4-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการของคณะ
วิทยาการจัดการ ในป
การศึกษา 2558 (ทุก
โครงการ) 

5 ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดทาํการ
ประเมินผลความสาํเร็จของแผนกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาตามตัวบงชีค้วาม 
สําเร็จที่กําหนด  
 โดยในปการศึกษา 2558 มีรอยละ
ความสําเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา รอยละ 88.8  ดังรายละเอียด
แตละตัวบงชี้ ตามตารางดังนี้ 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ผลการดําเนินงาน รอยละ
ความ 
สําเร็จ 

แผน
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา
บรรลุ
เปาหมายไม
นอยกวา
รอยละ 80 

กําหนดตัวชีว้ัดในการ
ดําเนินงานตามแผน
และบรรลุผล ดังนี ้
1. กําหนดกจิกรรม
ทั้งส้ิน 9 กิจกรรม 
และดําเนินงานทั้งส้ิน
8  กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 88.8 

88.8 

1.6-5-1 แบบสรุปการดําเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา
ปการศึกษา 2558 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน รอยละ

ความ 
สําเร็จ 

 2. กําหนดระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม 
และดําเนินงานตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนดไว 
8 กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 
3. กําหนดจาํนวน
ผูเขารวมทั้งหมดทุก
โครงการ จํานวน
ทั้งส้ิน 1,280 คน 
และมีผูเขารวมจริง
ทั้งส้ิน 1,184 คน คิด
เปนรอยละ 92.5 
4.กําหนดงบประมาณ
ในการดําเนินงาน
ทั้งส้ิน 511,000 บาท 
และใชจายจริง
จํานวน 498,100 
บาท คิดเปนรอยละ 
97.47  

 

 
6 นําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

     คณะวิทยาการจัดการ  ไดมีการนํา
ผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา  โดยนําเขาพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา  
และคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือใหการจัด
กิจกรรมดําเนินไปอยางมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะ
กรรมกการกิจการ
นักศึกษา 

1.6-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการคณะ
วิทยาการจัดการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

 คณะวิทยาการจัดการมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
       พิจารณาแบงระบบสารสนเทศ
ออกเปน 1. ระบบสนเทศภายนอก
คณะวิทยาการจัดการ และ 2. ระบบ
สารสนเทศท่ีดําเนินการโดยคณะ
วิทยาการจัดการเอง ดังนี้ 
 1.  คณะวิทยาการจัดการมีระบบ
สารสนเทศแจงและรับขาวสารงานวิจัย 
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และจัดเก็บเอกสาร (e-document) 
ของ มรร. 
http://doc.rru.ac.th/DocClient/ 
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-2) 
 2. คณะวิทยาการจัดการมีระบบ
สารสนเทศงานวิจัย โดยสามารถเขา
สืบคนผาน web page ของคณะ 
http://fms.rru.ac.th/  
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-3) 
       3.  นอกจากนี้ คณะวิทยาการ
จัดการ ไดจัดสรรทุนวิจัย สนับสนุน
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล
นักวิจัยและผลงานวิจัยของนักวิจัยใน
คณะ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยใหสามารถเรียกสืบคนและโหลด
ขอมูลได โดยใหบริการท้ังกับ
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ 

2.1-1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวิจัย
ระดับคณะ 

2.1-1-2 ระบบ e-document  
2.1-1-3 เว็บไซดคณะวิทยาการ

จัดการ 
2.1-1-4 เว็บไซดสถาบันวิจัย 
2.1-1-5 ระบบและกลไกการ

บริหารจัดการงานวิจัย
ระดับคณะ 

2.1-1-6  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง ผลการพิจารณา
ใหทุนอุดหนุนการวิจัย 
โครงการวิจัยขับเคลื่อน
งานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี : 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําป 2556 ลําดับ
ท่ี 4 การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 

2 สนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                    

 คณะวิทยาการจัดการสนับสนุน 
พันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ดังนี ้

2.1-2-1 ภาพถายหองประชาคม
วิจัย 

2.1-2-2 เอกสารเผยแพรแหลง

http://fms.rru.ac.th/
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 -  หองปฏิบัติการหรือ
หองปฏิบัติงานสรางสรรค 
หรือหนวยวิจัย หรอืศูนย
เครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
  -  หองสมุดหรือแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -  สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงาน
 สรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ     
  -  กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การ
จัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor) 

 1.  คณะวิทยาการจัดการจัดใหมี
หองประชาคมวิจัย เพ่ือใชในการ
ประชุม การปฏิบัติการงานวิจัย รวมท้ัง
หองเสวนา เพ่ือระดมความคิด 
(เอกสารหมายเลข 2.1-2-1) 
 2. คณะวิทยาการจัดการ จัดใหมี
เครือขาย Social Media เชน กลุม
วิจยั ใน Facebook และใน Lines 
เพ่ือเปนสื่อระหวางนักวิจัยดวยกันเอง 
และเพ่ือแจงขาวสาร ระเบียบ หรือ
ประกาศทุนวิจัย 
       3. ใชเครือขาย Social Media 
กลุมวิจัย ใน Facebook และใน Lines 
เพ่ือเปนเวทีในการจัดการความรู 

ทุนวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

2.1-2-3 เอกสารเผยแพรแหลง
ทุนวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
CMOU เชิงพ้ืนท่ี 
(หนองแหน, อบต.          
เทพราช, บางปะกง) 

2.1-2-4 ภาพถายการให
คําปรึกษาดานงานวิจัย 

2.1-2-5 เอกสารเผยแพรการ
อบรมและประชุมวิจัย 

2.1-2-6  ภาพหนาจอกลุม 
Facebook และ 
LINES 

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
เปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

 คณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวจิัย
หรืองานสรางสรรค 
 1 ทุนสนับสนุน จากกองทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เพ่ือ
พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ  
     2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน ระดับคณะ FRMU 

2.1-3-1 แผนงบประมาณวิจัยใน
ระดับคณะ 

2.1-3-2  เอกสารการจัดสรร
งบประมาณการ
ดําเนินการวิจัยในระดับ
คณะ 

 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร

     คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร

2.1-4-1  ระเบียบของสถาบันวิจัย 
เรื่องงบประมาณในการ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิFfp 
 1 ทุนสนับสนุน จากกองทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เพ่ือ
พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ 
 2. เงินทุนสนับสนุน จากทุน
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับ
คณะ 
 

เผยแพรงานวิจัย 
2.1-4-2 ระบบและกลไกการ

สนับสนุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

2.1-4-3 ระบบและกลไกกร
รวบรวมคัดสรร
วิเคราะหสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคดีเดน 

 คณะวิทยาการจัดการจัดใหมีการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มี
การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยก
ยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคดีเดน  

2.1-5-1  ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

2.1-5-2  ระบบและกลไกการ
สงเสริมการพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน 

2.1-5-3 เอกสารยกยองใน
เอกสารประกอบการ
ประชุมคณาจารยคณะฯ 

6 ระบบและกลไกเพ่ือชวยใน
การคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

 คณะวิทยาการจัดการจัดการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เปนไปตามแนวทางและ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  

2.1-6-1 เอกสารแนวปฏิบัติใน
การคุมครองสิทธิ์และ
รักษาสิทธิประโยชนท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัย
ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

2.1-6-2 ระบบและกลไกการ
พัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือ
ขอรับการจดสิทธิบัตร/      
อนุสิทธิบัตร 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 66,000.- 
บาท ภายนอก จํานวน 5,295,300.- บาท รวมท้ังหมด จํานวน 5,935,300.-บาท มีอาจารยประจําท้ังหมด (ไม
นับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 44.5 คน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  66,000.- 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5,295,300.- 

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  44.5 

วิธีการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

5,935,300.- 
= 133,377.53 บาท/คน 

44.5 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

133,377.53 
x 5 = 26.68 คะแนน 

25,000 
 

ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ 133,377.53  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 คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 คะแนน 133,377.53 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 
โครงการวิจัยขับเคลื่อนเชิงพ้ืนท่ี : คณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2556 

2.2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุนวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1 

2.2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ิมเติม 

2.2-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนโครงการยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือการสรางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ิมเติม 

2.2-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนงบประมาณแผนดิน 
ประจาํปงบประมาณ 2559 

2.2-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ 2559 (โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน) 

2.2-7  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนโครงการยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การพัฒนากลุม
วิสาหกิจผูผลิตมะมวงเมืองแปดริ้ว สูการสรางอาชีพในทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2559 

2.2-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนโครงการยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การพัฒนากลุม
วิสาหกิจผูผลิตมะมวงเมืองแปดริ้ว สูการสรางอาชีพในทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2559 
เพ่ิมเติม 

 
ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ทุน

ภายนอก 
ทุน

ภายใน 
นางสาวปราริชาติ  รื่นพงษพันธ 
นางดวงฤดี  จํารัสธนสาร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การตลาดสินคาเกษตรของ อบต.
หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา 

80,000.-   

นางนภรภิสฏ  ลัภกิตโร 
นางสาวนิลาวัลย  สวางรัตน 

แนวทางการดูแลสุขภาพของผูสูง
วัยในตําบลหนองแหน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

80,000.-   
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ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ทุน
ภายนอก 

ทุน
ภายใน 

นางสุชานาถ  พัฒนาวงศงาม 
นางสาวอรนุช  กฤตยขจรสกุล 

ความจําเปนตอความตองการจาง
แรงงานตางดาวของ
ผูประกอบการในพ้ืนท่ี ตําบล
หนองแหน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

80,000.-   

นายธรรมรัตน  สิมะโรจนา 
นายจัดการ  หาญบาง 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

40,000.-   

นางสาวสินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
นางสาวจิราพร  โสภา 

ขวญัและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

30,000.-   

นางสุชานาถ  พัฒนวงศงาม 
นางสาวอรนุช  กฤตยขจรสกุล 
นางสาววนิดา  รุงแสง 
นางสาวสมพร  ศิริวรา 

การบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเก็บเก่ียวผลผลิต
มะมวงเพ่ือใหเกิดความคุมคา
บูรณาการสูการทองเท่ียวเชิง
เกษตร : กรณีศึกษา
ผูประกอบการสวนมะมวงใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

175,000.-   

นายประสาน  นันทะเสน 
นายคมสันต  ธีระพืช 
นางสุนธรา  นันทะเสน 

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเพ่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยใชเทคนิคฟาย 

175,000.-   

ประสาน  นันทะเสน 
นายปยะภัทร  คงแสนคํา 
นางสาวพิพรรธน พิเชฐศิรประภา 
นางสาววสุนธรา  นันทะเสน 

กลยุทธการตลาดสําหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนสูความ
ยั่งยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ
ชุมชนในเขตอําเภอบางคลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

80,000.-   

นางสุชานาถ  พัฒนาวงศงาม 
นางสาวอรนุช  กฤตยขจรสกุล 

ตลาดนัดชุมชนเปนเศรษฐกิจฐาน
รากของจุดเริ่มตนของ
กระบวนการโลจิจสติกส : 
กรณีศึกษาตลาดนัดชุมชนบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

80,000.-   
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ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน
เงิน 

ทุน
ภายนอก 

ทุน
ภายใน 

นายจารุต  ฐิติวร 
นายคมสันต  ธีระพืช 
วาท่ีรอยโท ธนเดช  กังสวัสดิ์ 

การพัฒนาศักยภาพการจัดการ โล
จิสติกสและหวงโซอุปทานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ความไดเปรียบทางการแขงขันของ
วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

80,000.-   

นายณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี 
นางสาวปรีดาพร  อารักษสมบูรณ 
นางสาวนิชชิชญา  นราฐปนนท 

กลยุทธการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือนําไปสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน : 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

80,000.-   

นายกิตติวงค  สาสวด คุณลักษณะของผูประกอบการ 
ความชํานาญความรับผิดชอบตอ
สังคม และการบริหารธุรกิจท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพของการ
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) 

950,000.-   

นายครรชิต  มาระโภชน แนวทางการพัฒนาการตลาด
บริการสําหรับโรงแรมในกลุม
จังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

700,000.-   

นายภานุวัฒน  ธัมมิกนันท รูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตร
ของอําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทราสูการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

450,000.-   

นายอํานวย  ปาอาย  การพัฒนาแนวทางการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

650,000.-   

นายอํานวย  ปาอาย ภาวะหนี้สินและการจัดการการเงิน
ของผูสูงอายุในประเทศไทย 

821,300.-   
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ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน
เงิน 

ทุน
ภายนอก 

ทุน
ภายใน 

นายจารุต  ฐิติวร 
นางสาวอัจนา  ปราชญากุล 
นางสาวอรวี  บุญกัลยา 
นางสาวกาญจนา  ภักดีอุดม 

ปจจัยและความสัมพันธของการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขตอ
พฤติกรรมสุขภาพและคาใชจาย
ดานสุขภาพของประชาชนตามกลุม
อาชีพ ในเขตเมืองและชนบท 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและ
ระยอง 

524,000.-   

นายกิตติวงค สาสวด 
นางวรรณี  นนทธนประกิจ 
นายสุภิรัตน  ศรีพุทธางกูร 
นางสาวพรพรรณ  ดอนพนัส 
นางสาวปณิตา  คลายนิล 
นางสาวสายน้ําผึ้ง  บุญมา 
นางสาวรัตนา  แยมกลิ่น 
นายสุเทพ  เกิดปรางค 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ
ตองการไดรับการสนับสนุนดาน 
กระบวนการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑมะมวง ตําบลสาวชะโงก 
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

260,000.-   

นางสุชานาถ  พัฒนวงศงาม 
นางสาวอรนุช  กฤตยขจรสกุล 
นางสาววนิดา  รุงแสง 
นางสาวสมพร  ศิริวรา 

การรวบรวมผลมะมวงเพ่ือ
การตลาดและการกระจายผล
มะมวงของเกษตรกร ตําบลสาว
ชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

300,000.-   

นายประสาน  นันทะเสน 
นายวิทยา  เตาสา 

การวิเคราะหทางการเงินของการ
ลงทุนและระยะเวลาปลูกทดแทนท่ี
เหมาะสมของการปลูกมะมวงใน
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

80,000.-   

นายณฐ  สบายสุข 
นายธนัช  ถ่ินวัฒนากูล 
นางสุขิฏฐา  วิริยะไกรกุล 
นายปยะภัทร  คงแสนคํา 
นายบุญสืบ  ขลิบเพ็ง 

สื่อและแนวทางการประชาสัมพันธ
เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาตลาด
มะมวงไทยสูอาเซียน : กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

80,000.-   

นายคมสันต  ธีระพืช 
นายประสาน  นันทะเสน 

แนวทางการพัฒนาการเปน
ผูประกอบการและการจําหนาย
มะมวงกลุมเกษตรผูปลูกมะมวง
สงออก อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

80,000.-   
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ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน
เงิน 

ทุน
ภายนอก 

ทุน
ภายใน 

นางพิภัทรา  สิมะโรจนา 
นายธรรมรัตน  สิมะโรจนา 
นายสิทธิศักดิ์  อรรจนานนท 

การพัฒนานวัตกรรมการถายทอด
องคความรูในการผลิตมะมวงพันธุ
น้ําดอกไมของวิสาหกิจชุมชนผูผลิต
มะมวงสงออก จังหวัดฉะเชิงเทรา : 
กรณีศึกษาการสงออกไปประเทศ
ญี่ปุน 

80,000   
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 9 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 
0.20 จํานวน 1 เรื่อง ผลงานคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 6 เรื่อง ผลงานคาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 2 เรื่อง ผลรวม
คาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 5.40 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
จํานวน 
(เรื่อง) 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ   
1  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 3 

2  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 5 

3  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 6 

4  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 2 

5  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  
 
 - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

1.00  
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
จํานวน 
(เรื่อง) 

ตําแหนงทางวิชาการแลว 
 - ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 
 - ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว  
 - ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

คุณภาพงานสรางสรรค   
6  - งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 
0.20  

7  - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40  
8  - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60  

9 
 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0.80  

10  - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00  
11 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 44.5  
12 จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 44.5  

วิธีการคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

7.8 
= x 100 17.53 % 

44.5 

2. แปลงคารอยละทีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

17.53 
x 5 = 4.38 คะแนน 

20 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5 รอยละ 17.53 4.38 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.3-1 ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

2.3-2 การพัฒนาศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวงท่ีปลูกใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3-3 ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
2.3-4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง แบบจําลองกระบวนการ 

(Process Model)วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

2.3-5 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

2.3-6 การพัฒนาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยตามความตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย 

2.3-7 A Development of Producing and Using E-books Competencies of Teachers in 
Chachoengsao, Thailand 

2.3-8 การพัฒนาโมเดลการจัดทําตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการภาค
ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

2.3-9 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือการเรียนรู : กรณีศึกษา ตําบลคลองเข่ือน  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2.3-10 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการของผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

2.3-11 Study of Behavior Requirement on Mutton Consumption for Muslim consumer in 
Bangnamprew Dis Tric, Chachoengsao Province 

2.3-12 Factors affecting the quality of life of the elderly in the eastern provinces 
2.3-13 Job Safety Knowledge and Apply Job Safety Analysis for Small and Medium 

Enterprises 
2.3-14 Thai Tourists Towards Cultural Tourism Through Homestays in a Community 

Enterprise in Thailand 
2.3-15 The Factors Attributing the Success Management for Mango Orchards in 

Chochengsao Province, Thailand 
2.3-16 ปจจัยการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการทองเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา จังหวัดนครปฐม  
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ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย แหลงท่ีเผยแพร น้ําหนัก 
ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ : 
กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

อ.ธรรมรัตน สิมะโรจนา วารสารราชนครินทร 
ปท่ี 13 ฉบับท่ี 29 
มกราคม-มิถุนายน 
2559 

0.6 

การพัฒนาศูนยการเรียนรูระบบฐานขอมูล
และเผยแพรประชาสัมพันธสายพันธุมะมวง
ท่ีปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ.ธรรมรัตน สิมะโรจนา วารสารราชนครินทร 
ปท่ี 13 ฉบับท่ี 29 
มกราคม-มิถุนายน 
2559 

0.6 

ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน อ.สุพาพร  ลอยวัฒนกุล วารสารราชนครินทร 
ปท่ี 13 ฉบับท่ี 29 
มกราคม-มิถุนายน 
2559 

0.6 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง แบบจําลอง
กระบวนการ (Process Model)วิชาการ
วิเคราะหและออกแบบระบบสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ปราริชาติ  รื่นพงษพันธ วารสารราชนครินทร 
ปท่ี 13 ฉบับท่ี 29 
มกราคม-มิถุนายน 
2559 

0.6 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลความเปน
ภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ผศ.ดร.จิรัฏฐ  เหมือนวิหาร วารสารราชนครินทร 
ปท่ี 13 ฉบับท่ี 29 
มกราคม-มิถุนายน 
2559 

0.6 

การพัฒนาสมรรถนะของนักทรัพยากร
มนุษยตามความตองการของตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

ดร.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ 
ดร.นิชชิชญา  นราฐปนนท 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
29 เมษายน 2559 

0.2 

A Development of Producing and 
Using E-books Competencies of 
Teachers in Chachoengsao, Thailand 

ดร.พิพรรธน  พิเชฐศิรประภา วารสารดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559 

0.6 

การพัฒนาโมเดลการจัดทําตัวชี้วัดในงาน
ทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอความสําเร็จของ
องคการภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

ดร.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี 
16 กรกฎาคม 2559 

0.2 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

47 
 

ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย แหลงท่ีเผยแพร น้ําหนัก 
การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือการ
เรียนรู : กรณีศึกษา ตําบลคลองเข่ือน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ครรชิต  มาระโภชน วารสารบริการและ
การทองเท่ียวไทย ป
ท่ี 11 ฉบับท่ี 2
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2559 

0.8 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหาร
จัดการของผูประกอบการอุตสาหกรรมยาน
ยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

ดร.ณัฐพล  บัวเปลี่ยนส ี มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี 
16 กรกฎาคม 2559 

0.2 

A Study of Behavior Requirement on 
Mutton Consumption for Muslim 
consumer in Bangnamprew Dis Tric, 
Chachoengsao Province 

อ.ปรัชญาเมธี  เทียนทอง Proceedings of 
The 2nd 
International 
Conference on 
Management, 
Business, and 
Economics & The 
4th International 
Conference on 
Tourism, 
Transport, and 
Logistics 2016 
“Trend, 
Opportunities, 
and Challenges in 
Global Market 
Place” 12-14 
February 2016 Da 
San Francisco 
California, USA 

0.4 

Factors affecting the quality of life of 
the elderly in the eastern provinces 

ดร.กิตติวงค  สาสวด เมืองโกเบ  
ประเทศญี่ปุน 
9-12 มิถุนายน 
2559 

0.4 

Job Safety Knowledge and Apply Job 
Safety Analysis for Small and 
Medium Enterprises 

อ.จารุต  ฐิติวร เมืองโกเบ  
ประเทศญี่ปุน 
9-12 มิถุนายน 
2559 

0.4 
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ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย แหลงท่ีเผยแพร น้ําหนัก 
Thai Tourists Towards Cultural 
Tourism Through Homestays in a 
Community Enterprise in Thailand 

ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ เมืองโกเบ 
ประเทศญี่ปุน 
9-12 มิถุนายน 
2559 

0.4 

The Factors Attributing the Success 
Management for Mango Orchards in 
Chochengsao Province, Thailand 

ดร.สุชานาถ  พัฒนาวงศงาม เมืองโกเบ 
ประเทศญี่ปุน 
9-12 มิถุนายน 
2559 

0.4 

ปจจัยการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทย
ตอการทองเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา จังหวัด
นครปฐม  

อ.ชุติมา  นุตยะสกุล วารสารวิทยาลัย 
ดุสิตธานี . 
ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1  
มกราคม – มิถุนายน 
2559 

0.8 
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องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดทําแผนการบริการวิชาการ

ประจําปท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

     คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํา
นโยบายการดาํเนินงานตามพันธกิจของ
คณะทุกดาน โดยเฉพาะดานบริการ
วิชาการแกสังคม ไดกําหนดไวในแผน
และนโยบายการดําเนินงานของคณะ 
และไดมีการจัดทําแผนพัฒนาดานการ
บริการวิชาการ ปงบประมาณ 2559 
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-1)  
 ในปการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาการจัดการไดมีการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. คณะมีรองคณบดีฝายแผน ทํา
หนาท่ีควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
บริการวิชาการของคณะ และมีการ
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือเขามาทําหนาท่ี
ในการปฏิบัติงานดานการบริการ
วิชาการเพ่ือรวมกันวางระบบ กลไก
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และ
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ 
ดําเนินงานบริการวิชาการ ตลอดจนการ
กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ
ประจาํป (เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 
 2. คณะวิทยาการจัดการ ได
ดําเนินการสํารวจความตองการของ
ประชากรในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ความตองการทางดานวิชาการท้ังหมด 6 
ศาสตร ประกอบไปดวย 1. การ
ทองเท่ียว 2.นิเทศศาสตร 3. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 4. การเงินและการ
บัญชี 5. การตลาด และ 6. 
เศรษฐศาสตร(เอกสารหมายเลข 3.1-1-3) 

3.1-1-1 แผนพัฒนาดาน
การบริการวิชาการ 
ปงบประมาณ 
2559 

3.1-1-2 คําสั่งแตงตั้ง คณะ
วิทยาการจัดการ
แตงตั้ง 
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคม
และทองถ่ิน 

3.1-1-3 ผลสํารวจความ
ตองการของ
ประชากรในเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจาํคณะ
วิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 4/2558 
วันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
และกําหนดตัวชี้วัดดวยการเขารวม
โครงการมากกวารอยละ 80 เพ่ือวัด
ความสําเร็จของโครงการและนําผลเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-4) 

2 โครงการบริการวิชาการแก
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการ
บริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม 

  คณะมีการจัดทําแผนโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม โดยจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการบรกิาร
วิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน สังคม โดยมีการสํารวจ
ความตองการของกลุมเปาหมายและ
จัดทําแผนการใชประโยชน (เอกสาร
หมายเลข 3.1-2-1) 
 โดยโครงการบริการวิชาการท่ีจัด
โดยคณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย
จากหลักสูตรตาง ๆ และนักศึกษาเขา
รวมใหความรูและดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม ดังนี้ 
 1. โครงการเรียนรูการทํางานเปน
ทีมสรางความปรองดองเพ่ือกาวสู
ประชาคมอาเซียนและแนะแนวทาง
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-2-2) 
 2. โครงการเตรียมความพรอมสู
มาตรฐานชุดใหม TFRS for SMEs  
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-3) 
 3. โครงการฝกอบรมยุวมัคคุเทศก
นําเท่ียวในทองถ่ิน(เอกสารหมายเลข 
3.1-2-4) 
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการทองเท่ียวการอบรม
ปฏิบัติการทองเท่ียวโดยชุมชนตาม
ศาสตรพระราชาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-5) 
 5. โครงการเจาะลึกความเหมือนท่ี
แตกตางระหวางหลักการบัญชี VS หลัก

3.1-2-1  แบบสํารวจความ
ตองการของ
กลุมเปาหมายและ
แผนการใช
ประโยชนในงาน
บริการวิชาการ 
ปงบประมาณ 
2558 

3.1-2-2  รายงานสรุปผล
การดําเนิน
โครงการเรียนรู
การทํางานเปนทีม
สรางความ
ปรองดองเพ่ือกาว
สูประชาคม
อาเซียนและแนะ
แนวทางการศึกษา 

3.1-2-3 รายงานสรุปผล
การดําเนิน
โครงการเตรียม
ความพรอมสู
มาตรฐานชุดใหม 
TFRS for SMEs 

3.1-2-4 รายงานสรุปผล
การดําเนิน
โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรดานการ
ทองเท่ียวและการ
บริการ หลักสูตร 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ภาษี (เอกสารหมายเลข 3.1-2-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การฝกอบรมยุว
มัคคุเทศกนําเท่ียว
ในทองถ่ิน” 

3.1-2-5 รายงานสรุปผล
โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม 
สาขาวิชาการเงิน
และการบัญชี 
เรื่อง เจาะลึก
ความเหมือนท่ี
แตกตางระหวาง
หลักการบัญชี VS 
หลักภาษี 

3 โครงการบริการวิชาการแก
สังคมในขอ 1 อยางนอยตองมี
โครงการท่ีบรกิารแบบใหเปลา 

  คณะวิทยาการจัดการ ได
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม
แบบใหเปลา ตามแผนกลยุทธของคณะ 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยไดรับการ
สนับสนนุงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 
โครงการ ดังนี้ 
 - โครงการเรียนรูการทํางานเปนทีม
สรางความปรองดองเพ่ือกาวสูประชาคม
อาเซียนและแนวทางการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) 
 นอกจากนี้ยังมีโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได 
จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 
 - โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี เรื่อง 
เตรียมความพรอมสูมาตรฐานชุดใหม 
TFRS for SMEs 
 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-2) 

3.1-3-1 โครงการเรียนรู
การทํางานเปนทีม
สรางความ
ปรองดองเพ่ือกาวสู
ประชาคมอาเซียน
และแนวทาง
การศึกษา 

3.1-3-2 รายงานสรุป
โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม 
สาขาวิชาการเงิน
และการบัญชี เรื่อง 
เตรียมความพรอม
สูมาตรฐานชุดใหม 
TFRS for SMEs 

 

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 

   คณะมีการประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้ของแผนการจัดโครงการบริการ
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 3.1-4-1) ซ่ึง
ในแตละโครงการไดมีการติดตาม
ประเมินผลทางดานความพึงพอใจ และ

3.1-4-1 รายงาน
ประเมินผล
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้ของแผนการ
บริการวิชาการ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
หลังจากดําเนินการเสร็จมีการติดตาม
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
โครงการและมีการนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข 
3.1-4.2) 

3.1-4-2  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาํคณะ
วิทยาการจัดการ
ครั้งท่ี 2/2559 
วันท่ี 20 มิถุนายน 
2559  

5 นําผลการประเมินตามขอ 4  
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการสังคม 
 

    คณะวิทยาการจัดการ ไดนําผลการ
ประเมินโครงการบริการวิชาการแก
สังคมมาปรับปรุงแผนการใหบริการวิชา
แกสังคม โดยไดนําผลจากการประเมิน
แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 
2559 มาปรับปรุงและจัดทําเปน
แนวทางในการทําแผนงานบริการ
วิชาการแกสงัคมและทองถ่ินในปถัดไป 
(เอกสารหมายเลข 3.1-5-1)  

3.1-5-1  ตารางการ
วิเคราะหการ
ประเมินโครงการ
บริการวิชาการ ป 
2559 

 

6 คณะมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

 คณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมใน
การบริการวิชาการแกสังคมโดยรวมมือ
กับ หนวยบมเพาะวิสาหกิจ ใหบริการให
คําปรึกษาทางดานธุรกิจใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.1-6-1 คําสั่งแตงตั้งท่ี
ปรึกษาธุรกิจ
ประจาํหนวยบม
เพาะวิสาหกิจ 
ปงบประมาณ 
2558-2559 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 กําหนดผูรับผิดชอบในการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    คณะวิทยาการจัดการ ไดให
ความสําคัญกับการสงเสริมและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดมุง
สงเสริมและสนับสนนุ การรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยไดมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ โดยไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยไดมอบหมายและ
แตงตั้งใหรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา เปนผูรับผิดชอบงาน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-1) โดยมี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนท่ี
ปรึกษา นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งตัวแทน
คณาจารยจากสาขาวิชาตาง ๆ ท้ัง7 
สาขาวิชาและ 1 กลุมวิชา โดยมี
ตัวแทนจากสาขาวิชาละ 2 คน เพ่ือ
เปนกรรมการในการดําเนินงาน ซ่ึง
คณาจารยเหลานี้ ก็เปนตัวแทนของแต
ละหลักสูตร ท่ีมีหนาท่ีในการ
ดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาและ
งานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของแตละหลักสูตรอยูแลว และยังได
แตงตั้งใหรักษาการหัวหนาสํานักงาน
คณบดีและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ดานกิจการนักศึกษาอีก 1 คน เปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
ตามลําดับ โดยคณะกรรมการท้ังหมดนี้
จะมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการจัดทํา
แผนงานโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง

4.1-1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดบัคณะ 
ขับเคลื่อนดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนงาน  เผยแพรโครงการ/กิจกรรม/
บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน  ประเมินผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ อีก
ท้ังยังมีหนาท่ีในการผลักดันและ
สนับสนุน การดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับ
มหาวิทยาลัยอีกดวย 

2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ไดตามแผน 

     คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการ
จัดทําแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ ใหเปนไปตาม
กลไกของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร ตามประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสนับสนุน
การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเผยแพรสู
สากล โดยแผนงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมนี้ ไดผานการ
พิจารณาและเห็นชอบจากกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
       โดยในแผนไดกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) ไวดังนี้ 
1. จํานวนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ทางดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของ
แผน 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายในทุก
กิจกรรม 
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีเห็น
ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการสืบ
สานและอนุรักษวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม

4.1-2-1 ยุทธศาสตรงานกิจการ
นักศึกษา พ.ศ. 2557-
2560 

4.1-2-2 แผนงบประมาณป 
2559 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ในแตละกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 
ของผูเขารวมกิจกรรม 
      โดยในปการศึกษา 2558 นี้ 
แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการได
มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ รวมท้ังไดจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
ได โดยประกอบไปดวย 1 โครงการ
และกิจกรรมยอยในโครงการ 2 
กิจกรรม ดังนี้ 
  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 1. กิจกรรมทําบุญตักบาตร สง
ทายปเกาตอนรับปใหม 2559 (ไมใช
งบประมาณ) 
 2. กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ป
การศึกษา 2558 (10,000 บาท)  
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-2) 

3 กํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการ
กํากับและติดตามการดําเนินงาน
เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยทุก
โครงการ/กิจกรรม จะมีระบบ 
กระบวนการและข้ันตอนในการ
ดําเนินงานดังนี้ 
 1. กอนดําเนินกิจกรรม 
คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดทํา

4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ครั้งท่ี 1  

4.1-3-2 รายงานการประชุม
กรรมการบรหิารคณะ 

4.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ครั้งท่ี 2 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
การประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรม แลวนําเสนอ
กิจกรรมตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
 2. ในการดําเนินกิจกรรม โดยรอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานดานกิจการ
นักศึกษาและสโมสรคณะวิทยาการ
จัดการ จะเปนผูกํากับ ติดตาม
ความกาวหนาในการจัดทํากิจกรรม
ตาง ๆ ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนงานการ
ใชงบประมาณท่ีวางไว 
 3. หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จ
สิ้นเรียบรอยแลว คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ไดมีการประชุมเพ่ือ
สรุปผลของกิจกรรม และให
ขอเสนอแนะเพ่ือใชในการปรับปรุงการ 
ดําเนินงานในครั้งตอ ๆ ไป  
4. นํารายงานการสรุปผลการจัด
กิจกรรม เสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ (เอกสาร
หมายเลข 4.1-3) 
     โดยในปการศึกษา 2558 นี้ คณะ
วิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
2 กิจกรรม  
 1. กิจกรรมทําบุญตักบาตร สง
ทายปเกาตอนรับปใหม 2559 เม่ือวันท่ี 
23 ธันวาคม 2558 
 2. กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ป
การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 18 
กุมภาพันธ 2559 

4.1-3-4 รายงานการประชุม
กรรมการบรหิารคณะ 

 
 
 

4 ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ

    คณะวิทยาการจัดการ ได
ดําเนินการตามแผนงานทํานุบํารุง

4.1-4-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา  
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ตามวัตถุประสงคของแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมตามแผน ท้ังนี้ไดกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนรอยละ 
100 ของแผน ซ่ึงผลการดําเนินงาน
พบวาประสบผลสําเร็จเกินเปาหมาย 
 1. มีการจดัโครงการ/กิจกรรม
ทางดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (จัดกิจกรรมครบท้ัง 2 
กิจกรรม = รอยละ 100) 
 2. มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายทุก
กิจกรรม (กิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม มี
ผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 ทุก
กิจกรรม = รอยละ 100) 
 3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีเห็น
ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการสืบ
สานและอนุรักษวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม
ในแตละกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 
ของผูเขารวมกิจกรรม 
(ผูเขารวมกิจกรรมเห็นความสําคัญและ
 มีจิตสํานึกในการสืบสานและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทยในแตละ
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 ทุก
กิจกรรม = รอยละ 100 โดย 
 1) กิจกรรมทําบุญตักบาตร      
รอยละ  85 
 2) กิจกรรมในวันมาฆบูชา รอยละ 
82 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเนื่องใน
วันมาฆบูชา (คณะ
วิทยาการจัดการ)  

 

5 นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะวิทยาการจัดการ  ไดนําผล
จากการประเมินกิจกรรมของนักศึกษา
และผลจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากการประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เชน ขอเสนอแนะในป
การศึกษา 2557 วาควรจัดกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยบาง เพ่ือใหอาจารยและ

4.1-5-1 โครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเนื่องใน 

  วันมาฆบูชา 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
นักศึกษาแตละหลักสูตรไดมีสวนรวมท่ี
จะเขารวมโครงการ/กิจกรรมจํานวน
มาก ซ่ึงในปการศึกษา 2558 นี้ ทาง
คณะไดจัดทําแผนและกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรข้ึน ณ บริเวณคณะวิทยาการ
จัดการ โดยมีคณาจารยและนักศึกษา
ไดเขารวมเปนจํานวนมาก เปนตน ในป
การศึกษา 2558 นี้ ผลการประเมิน
จากนักศึกษาและในท่ีประชุมของ
คณะกรรมการ ไดใหขอเสนอแนะวา 
ควรปรับรูปแบบของกิจกรรมใหมีความ
หลากหลาย และสถานท่ีในการจัด
โครงการระดับคณะใหมีความ
เหมาะสม ซ่ึงจะไดนําไปพัฒนา 
ปรับปรุงแผนและกําหนดโครงการ/
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปการศึกษา 2559 ตอไป  

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

    ในปการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาการจัดการ  มีการเผยแพร
โครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน เชน 
ผานสื่อทางเว็บไซตของคณะ 
Facebook จดหมายขาวของคณะ 
วิทยาการจัดการ เปนตน เพ่ือท่ีจะ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมของ
คณะ เพ่ือใหนักศึกษา ศิษยเกาและ
สาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยได
รับทราบขาวสาร (เอกสารหมายเลข 
4.1-6-1) (เอกสารหมายเลข 4.1-6-2) 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-3) 

4.1-6.1 เว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ 

4.1-6-2 Facebook คณะ
วิทยาการจัดการ 

4.1-6-3 จดหมายขาวคณะ
วิทยาการจัดการ 

 

7 กําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

ไมไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
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 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
 และเอกลักษณของคณะ   

  ผลการดําเนินงาน   

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ

วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
คณะ  มหาวิทยาลัย รวมท้ัง
สอดคลองกับกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ  และ
พัฒนาไปสูแผน กลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธและ
เสนอผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

 ในปการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาการจัดการไดจัดโครงการ
สัมมนาการบรับปรุงและทบทวน
แผนพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
มีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน 
โอกาส และภัยคุกคามพรอมมีการ
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน คานิยม
รวมของคณะวิทยาการจัดการ และ
ไดนําผลการวิเคราะห SWOT และ
การทบทวนแผนมาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2560 นําผลวิเคราะห
เขาสูกระบวนการจัดทําแผนโดย
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจาํปของคณะ  
ตลอดจนกําหนดแนวทาง ทบทวน
ทิศทางเปาหมายตามแผนพัฒนา
คณะ พ.ศ.2557-2560 และแผนกล
ยุทธทางการเงิน (พ.ศ.2555-2558) 
พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ 2559 เสนอ
ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

5.1-1-1 ผลการวิเคราะห 
SWOT และปรัชญา 
วิสัยทัศน คานิยมรวม
ของคณะวิทยาการ
จัดการ  

5.1-1-2 แผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ระยะ 
4 ป พ.ศ. 2557-2560 

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

5.1-1-4 แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณ 2559 

   

2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการ

      คณะวิทยาการจัดการไดมี
การวิเคราะหตัวเลขทางการเงิน
และงบประมาณ เพ่ือใชสําหรับการ
จัดสรรงบประมาณแกหนวยงานใน
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยัง

5.1-2-1ตารางแสดงคาใชจายตอ
หัวนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
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สอน อยางตอเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแขงขัน 

ไดมอบหมายรองคณบดีวิชาการ
รวมกับประธานหลักสูตรดําเนินการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตบัณฑิตของ
แตละหลักสูตรเพ่ือใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

จัดการ 
5.1-2-2 ตารางแสดงคาใชจาย

ตอหัวนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
จัดการทรัพยากรมนุษย 

5.1-2-3 ตารางแสดงคาใชจาย
ตอหัวนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด 

5.1-2-4 ตารางแสดงคาใชจาย
ตอหัวนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

5.1-2-5 ตารางแสดงคาใชจาย
ตอหัวนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี 

5.1-2-6 ตารางแสดงคาใชจาย
ตอหัวนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร 

5.1-2-7 ตารางแสดงคาใชจาย
ตอหัวนักศึกษา คณะ
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วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเท่ียว 

5.1-2-8 ตารางแสดงคาใชจาย
ตอหัวนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
ปงบประมาณ 2559 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ี
สงผลตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีระบบ
และกลไกการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มี
การวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2559 คณะวิทยาการ
จัดการจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน เพ่ือประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง  พรอมจัดทํารายงาน
ตามแบบรายงานท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 นอกจากนี้คณะฯ รวมกับหนวย
ตรวจสอบภายใน มีการประชุม
รวมกันเพ่ือสื่อสารในการ
ดําเนินงานควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

5.1-3-1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
วิทยาการจัดการ ท่ี 
48/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุม
ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 2/2558 
วันท่ี 18 กันยายน 
2558 

5.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 3/2558 
วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

5.1-3-4 แผนการบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครนิทร 
ประจาํปงบประมาณ 
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2559 

5.1-3-5 รายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการ
ควบคุมภายใน ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2558 
(แบบ ปย.1) 

5.1-3-6 รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน สําหรับ
ปสิ้นสุด วันท่ี 30 
กันยายน 2558 (แบบ 
ปย.2) 

5.1-3-7 รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน – 
ระดบัสวนงานยอย 
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 
1 ต .ค. 58 – 31 มี.ค. 
59 

5.1-3-8 บันทึกขอความ หนวย
ตรวจสอบ เรื่อง สง
แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําป
งบประมาณ 2559 

5.1-3-9 ภาพหนวยตรวจสอบ
ภายในเขาพบผูบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 
วันท่ี 21 ธันวาคม 
2558 

4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาลอยางครบถวนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 

 คณะบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ไดบริหารงานโดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาลแตละดานดังตอไปนี้ 
     1) หลักประสิทธิผล คณะ
วิทยาการจัดการมีแผนพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการระยะ 4 ป (2555-
2559) และแผนปฏิบัติการประจําป 

5.1-4-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 
รอบ 12 เดือน 
ประจาํปงบประมาณ 
2559 

5.1-4-2 รายงานประจําป คณะ
วิทยาการจัดการ ป 
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2559 และไดดําเนินงานไดสําเร็จ
ภายใตเวลาท่ีกําหนด เชนรายงาน
การใชจายงบประมาณตามระยะท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนได
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ
คณะไดครบถวนท้ังดานการผลิต
บัณฑิต การวิจัย  การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
     2)  หลักประสิทธิภาพ คณะ
วิทยาการจัดการไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน
ดานการควบคุมดูแลครุภัณฑ และมี
การจัดระบบสารสนเทศดานการ
วิจัย ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงาน
ดานการควบคุมครุภัณฑและระบบ
ฐานขอมูลวิจัยของคณะมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
     3)  หลักการตอบสนอง คณะ
วิทยาการจัดการใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะ ตลอดจนขอ
รองเรียนตางๆ เพ่ือนํามาสูการ
ปรับปรุงแกไขใหดีมากยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการ
จัดการไดจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและทองถ่ินเพ่ือ
เปนการตอบสนองตามพันธกิจของ
คณะดานการบริการวิชาการแก
สังคม 
     4)  หลักภาระรับผิดชอบ  
ผูบริหารคณะระดับรองคณบดี และ
ผูชวยคณบดีไดรับมอบหมายงานท่ี
ชัดเจน โดยมีรองคณบดีฝาย
วิชาการ  รองคณบดีฝายวางแผน
และพัฒนา รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา  และมีผูชวยคณบดีฝาย

2558 
5.1-4-3 รายงานประจําป คณะ

วิทยาการจัดการ 2559  
5.1-4-4 บันทึกขอความท่ี ศธ

0548.05/548 เรื่อง สง
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
(7 หลักสูตร) 

5.1-4-5 บันทักขอความท่ี ศธ
0548.05/556 เรื่องสง
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
(1 หลักสูตร) 

5.1-4-6 คําสั่งมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร  
ท่ี 1423/2557 เรื่อง 
แตงตั้งรองคณบดี 

5.1-4-7 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 33/2557
เรื่อง แตงตั้งผูชวย
คณบดี (อ.วัฒนา,          
อ.สิริวรรณ, อ.อรนชุ,  
ดร.ปรีดาพร) 

5.1-4-8 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 1/2558 
เรื่อง แตงตั้งผูชวย
คณบดี  (อ.จารุต) 

5.1-4-9 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 23/2558
เรื่อง แตงตั้งผูชวย
คณบดี (อ.วัฒนา) 

5.1-4-10 คําสั่งมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร 
ท่ี 501/2559 เรื่อง 
แตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ 
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วิชาการ  ผูชวยคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา  ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย  ผูชวยคณบดีฝายบริการ
วิชาการและผูชวยคณบดีฝาย
สํานักงานและการเงิน 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการ
จัดการไดจัดประชุมอาจารยและ
เจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอเพ่ือ
สื่อสารทําความเขาใจในการปฏิบัติ
ภารกิจรวมกัน 
    5)  หลักความโปรงใส  คณะ
วิทยาการจัดการไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใส และ
ยึดความถูกตองตามระเบียบทาง
ราชการ  การสรรหาคัดเลือก
บุคลากรไดดําเนินการตามระเบียบ
การบริหารงานบคุคลของ
มหาวิทยาลัยและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรยึดมี
ความถูกตองเปนธรรมและสามารถ
อธิบายกับบุคลากรไดอยางชัดเจน
และดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการ
จัดการไดจัดใหมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในเพ่ือใชในการบริหาร
ความเสี่ยง 
    6) หลักการมีสวนรวม  การ
ดําเนินงานของคณะไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
บุคลากร โดยเปดโอกาสใหอาจารย
และเจาหนาท่ีสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะ โดยจัด
ใหมีการประชุมอาจารยและ
เจาหนาท่ีเปนประจํา  นอกจากนี้ยัง
เปดโอกาสใหอาจารยและเจาหนาท่ี

5.1-4-11 คําสั่งมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏราชนครินทร  
ท่ี 1602/2558 เรื่อง 
แตงตั้งอาจารยและ
เจาหนาท่ีการเงินและ
พัสดุ 

5.1-4-12 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 45/2557 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-4-13 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 34/2557 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานวางแผน
และพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-4-14 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 37/2557 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ และ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.1-4-15 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 48/2557 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-4-16 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 49/2557 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
สมัครใจเขาเปนกรรมการชุดตาง ๆ 
เชน คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง  คณะกรรมการบริการ
วิชาการ และคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนา 
 นอกจากนี้คณะวิทยาการ
จัดการ ไดจัดใหมีโครงการผูบริหาร
พบนักศึกษาในแตละชั้นป เพ่ือ
สื่อสารกับนักศึกษา ตลอดจน
เสริมสรางความรูเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
    7) หลักการกระจายอํานาจ  
คณบดีไดการกระจายอํานาจไปยัง
รองคณบดีและผูชวยคณบดีใหรวม
ดูแลภารกิจสําคัญ ๆของคณะ เชน 
ดานวิชาการ  ดานการวางแผนและ
พัฒนา  ดานกิจการนักศึกษา  ดาน
วิจัย  ดานการบริการวิชาการ ดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และดาน
จัดการสํานักงานและการเงินของ
คณะ เปนตน  นอกจากนี้ไดรวม
กําหนดใหประธานสาขาวิชารวม
ดูแลการบริหารงานวิชาการของ
สาขาวิชาท่ีชัดเจน 
   8) หลักนิติธรรม คณะ
วิทยาการจัดการไดยึดความถูกตอง
เปนธรรม โดยยึดกฎระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับท้ังนี้เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย  กรณีเกิดปญหาหรือความ
ขัดแยงจะใหความเปนธรรมกับทุก
ฝาย นอกจากนี้หากบุคลากรใน
คณะเห็นวาไมไดความเปนธรรม
สามารถใชชองทางการอุทธรณรอง
ทุกขของมหาวิทยาลัยได 
   9) หลักความเสมอภาค  
การบริหารงานของคณะยึดหลัก

เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคมและ
ทองถ่ิน 

5.1-4-17 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 71/2558. 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขา
หลักสูตร ประจาํป
การศึกษา 2558 

5.1-4-18 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 70/2558 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ 
ปการศึกษา 2558 

5.1-4-19 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 67/2557 
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ  

5.1-4-20 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
นักศึกษาระดับ
สาขาวิชา 

5.1-4-21 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 5/2559 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ เชน
หลักเกณฑในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการจะใชมาตรฐาน
เดียวกันท้ังบุคลากรท่ีเปน
ขาราชการและบุคลากรท่ีเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  การจัด
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได
จัดสรรใหกับท้ังบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
    10) หลักมุงเนนฉันทามติ   
การบริหารงานของคณะมุงเนนการ
บริหารงานในรูปแบบองคคณะ
บุคคลท้ังในระดับสาขาวิชา ระดับ
ฝายงานและระดับคณะ  เชน 
คณะกรรมการบริหารงานระดับ
สาขาวิชา  คณะกรรมการวิชาการ
คณะ  คณะกรรมการวางแผนคณะ 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 
และคณะกรรมการประจําคณะ  
โดยการตัดสินใจตาง ๆ ให
ความสําคัญกับการเห็นพองตองกัน
มากกวาการลงมติดวยคะแนนเสียง 

เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรู คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-4-22 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-23 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-24 แผนการบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป
งบประมาณ 2559 

5.1-4-25 รายงานผลการ
ประเมินองคประกอบ
ของการควบคุม
ภายใน ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2558    
(ปย.1) 

5.1-4-26 รายงานประเมินผล
และการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 
30 กันยายน 2558 
(ปย.2) 

5.1-4-27 ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนครุภัณฑ 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-28 ระบบฐานขอมูล
งานวิจัย คณะ
วิทยาการจัดการ โดย 
อ.ธรรมรตัน สมิะโรจนา, 
อ.จัดการ หาญบาง 

5.1-4-29 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 
กิจกรรมประชุม
นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 
2558 วันท่ี 27 
มกราคม 2558 

5 คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู อยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษรและนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

    คณะวิทยาการจัดการไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู
ระดับคณะ เพ่ือสงเสริมและ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
ความรูของคณะวิทยาการจัดการ 
ไดมีการจัดหองสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัย 
และไดเชิญ ศาสตราจารย จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาน
ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว 
เพ่ือใหความรูและแนวทางในการ
จัดทําผลงานวิชาการแกอาจารยใน
คณะ 

5.1-5-1 คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ท่ี 5/2559 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
ความรู คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-5-1 ภาพกิจกรรมการแลก  
 เปลี่ยนเรียนรูดวยการ

วิจัยของคณาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-5-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
พัฒนาผลงานวิชาการ
ทางดานบริหารธุรกิจ
เพ่ือขอตําแหนงทาง
วิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจาํป 2558 
โดย  ศ.เสนาะ ติเยาว  

6 การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 

     คณะวิทยาการจัดการ มีการ
วิเคราะหแนวโนมการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และไดจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)  
และไดมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับบุคลากร โดยจัดทําโครงการ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรคณะ

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

5.1-6-2 แบบเสนอโครงการ/
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2558 
โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรคณะวิทยาการ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
วิทยาการจัดการ ซ่ึงจัดสรรวงเงิน
ใหบุคลากรแตละทานใชในการ
พัฒนาตนเอง ท้ังนี้ไดมีการประชุม
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพ่ือกระตุนและกําชับให
ดําเนินการพัฒนาตนเองตาม
เปาหมายท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 

จัดการ 
5.1-6-3 รายงานการประชุม

อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ  

 

7 ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตาม

ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะท่ีไดปรับให

การดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติท่ี

ประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ  

     คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดให
มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของคณะ  มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตรอีกท้ังไดปรับใหการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติ โดยยึดกระบวนการ
คุณภาพท่ีประกอบดวย การวางแผน  
การนําสูการปฏิบัติ  การตรวจสอบ
และประเมิน  และปรับปรุงพัฒนา 
โดยทําอยางตอเนื่องครบวงจร 

5.1-7-1 ระบบและกลไกการ
ดําเนินการประกัน
คุณภาพระดับระดับ
คณะ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 

5.1-7-2 แผนพัฒนาดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(Improvement Plan) 
คณะวิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2558 

5.1-7-3 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 

5.1-7-4 ยุทธศาสตรงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ (พ.ศ. 
2557-2560) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7  ขอ             5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 มีระบบและกลไกในการ

กํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและ
กลไกการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยมีการดําเนินการ
ตั้งแต การวางระบบคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มี
การควบคุมคุณภาพในการผลิตบัณฑิต
โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มี
การกํากับ ติดตามการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และมีการ
ตรวจสอบ ติดตามคุณภาพโดย
คณะกรรมการประจาํคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.2-1-1) 
 ในปการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ไดยึดระบบวงจรคุณภาพตาม
แนวคิด PDCA ในทุกองคประกอบ 
ดังนี้ 

1. มีการวางแผน 
1.1 มีแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 
2558 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
วางแผนยุทธศาสตรงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-2)และมี
แผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) โดย
คณะฯ มีระบบและกลไกในการกํากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพ

5.2-1-1  ระบบและกลไกการ
กํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครนิทร 

5.2-1-2  ยุทธศาสตรงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
(พ.ศ.2557-2560) 

5.2-1-3  แผนพัฒนาดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(Improvement Plan) 
คณะวิทยาการจัดการ 
ปการศึกษา 2558 

5.2-1-4  คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 

5.2-1-5  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป
การศึกษา 2558 

5.2-1-6  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-1-3) 

1.2 มีคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 
2558 เพ่ือใหทุกหลักสูตรยึดถือและใช
รวมกัน  
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-4) 

1.3 มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ ผู
จัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา 2558 และแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2558 ทําหนาท่ีในการ
วางแผน กําหนดแนวทาง ติดตามผล 
ผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพภายใน
คณะทุกดาน และบริหารงานประกัน
คุณภาพในระดับคณะใหมี
ความกาวหนา ภายใตการกํากับดูแล
ของผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาวิทยาการจัดการ
ท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-5) 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-6) 
 2. มีการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
กํากับ ติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ซ่ึง
ในปการศึกษา 2558 คณะกรรมการได

หลักสูตร ประจาํป
การศึกษา 2558 

5.2-1-7  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 1/2559 
ณ หองประชุมชั้น 3 
สํานักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2-1-8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 2/2559 
ณ หองประชุมชั้น 3 
สํานักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2-1-9  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 
2558 

5.2-1-10 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (กิจกรรม
สนับสนุนการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ดําเนินการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 2 
ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 การประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ ผู
จัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งท่ี 1/2559 ในวันจันทรท่ี 15 
กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมชั้น 3 
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-7) 
 ครั้งท่ี 2 การประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ ผู
จัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งท่ี 2/2559 ในวันศุกรท่ี 25 มีนาคม 
2559 ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2-1-8) 
 3. มีการประเมินคุณภาพภายใน 
 มีการรายงานผลการติดตามผล
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดย
บรรจุเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม
อาจารยระดับคณะทุกครั้ง นอกจากนี้
คณะฯ ไดรับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําทุกป
การศึกษา ปละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
  3.1 คณะฯ มีการดําเนินการ
จัดทําโครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปการศึกษา 2558 โดย
กําหนดใหทุกหลักสูตรเขารวมอบรม
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร ในวันพุธท่ี 22 
มิถุนายน 2559 ณ หองการะเกด 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-9) 
  3.2 คณะฯ มีการดําเนินการ
จัดทําโครงการพัฒนางานประกัน

การศึกษาภายใน คณะ
วิทยาการจัดการ) คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 
2558 

5.2-1-11 โครงการชี้แจงตัวบงชี้
และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2558 

5.2-1-12 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2558 

5.2-1-13 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร 

5.2-1-14 รายงานการประชุม
พิจารณาผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 
2559 ครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี 13 กันยายน 
2559 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ (กิจกรรมสนับสนุนการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ) ในชวงวันท่ี 5 – 
16 กันยายน 2559 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-10) 
  3.3 คณะฯ ไดมีการสนับสนุน
ใหอาจารยและเจาหนาท่ีของคณะฯ 
เขารวมอบรมโครงการชี้แจงตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2558 ในวัน
ศุกรท่ี 22 เมษายน 2559  
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-11) 
  3.4 คณะฯ ไดมีการสนับสนุน
ใหอาจารยและเจาหนาท่ีของคณะฯ 
เขารวมอบรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2558 โดยศาสตราจารยนายแพทยวุฒิ
ชัย ธนาพงศธร ในวันท่ี 18 -19 
สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 5 
อาคาร รภ.ราชนครินทร (เอกสาร
หมายเลข 5.2-1-12) 
  3.5 มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2558 โดยมีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจ
ประเมิน 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-13) 
 4. การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามการดําเนินงาน 
 คณะฯ มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในป
การศึกษา 2558 เขาสูการพิจารณา
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใน
การประชุมพิจารณาผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 
1/2559 ในวันอังคารท่ี 13 กันยายน 
2559 ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือนํา
ผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 โดยผลการประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรไดมีการเสนอแนว
ทางการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรท้ัง 
8 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
ดังนี้ 

1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษา โดยทําการ
วิเคราะหผลยอนหลัง 3 ป เพ่ือดู
แนวโนมการดําเนินงานวาดีข้ึนหรือไม 

2. ระบบการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร ในแตละหลักสูตรควร
มีการแบงโครงสรางการทํางานของ
อาจารยประจําหลักสูตรในแตละสวน
งานใหมีความชัดเจน เชน งานวิจัย 
งานวิชาการ งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานักศึกษา 
เปนตน 

3. สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ใหมากข้ึน 

4. สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรทําวิจัยและสนับสนุนใหไป
นําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ในฐาน TCI 

5. สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรดําเนินการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการใหมากข้ึน 

6. ทุกหลักสูตรควรดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย 
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงาน
บริการวิชาการใหเห็นชัดเปนรูปธรรม 

7. สงเสริมและสนับสนุนใหทุก
หลักสูตรไดเขียนโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
แผนดินใหมากข้ึน 

8. การออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร ควรมีการนํา
ผลการวิจัยมาบูรณาการในการ
ออกแบบหลักสูตรดวย 

9. ควรระบวุิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ใหตรงกับในเลม มคอ.2 
ของแตละหลักสูตร 

10. อาจารยใหมควรไดรับการ
ปฐมนิเทศในระดับคณะไดกอน ไม
จําเปนตองรอระดับมหาวิทยาลัยเปน
ผูดําเนินการอยางเดียว 

11. ทุกหลักสูตรควรมีการ
ดําเนินการคียขอมูลเขาสูระบบ Che 
QA ใหตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
และควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานใน
การคียขอมูลใหตรงกับในเลม SAR 
ของแตละหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-14)  
 สําหรับในระดับคณะ ไดมีการนํา
ผลการประเมินคุณภาพภายในป
การศึกษา 2557 ท่ีผานมา มาจัดทํา
แผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) 
คณะวิทยาการจัดการ ในปการศึกษา 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
2558 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือนําไปสู
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในปการศึกษา 2559 โดยมี
แนวทางการดําเนินงานจัดโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับอาจารยประจํา
หลักสูตร และสายสนับสนุนในระดับ
คณะ และมีการสงเสริม สนับสนุนให
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรม
เก่ียวกับการประกันคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองคความรูใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพให
มากข้ึน 

2 มีคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนด
ในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ 
ผูจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2558 (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-1) และคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 
5.2-2-2) เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ใหเปนไปตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพในระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร โดยมีการกําหนดใหทุก
หลักสูตรรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2558 ตามระบบในรอบ 9 เดือน 
(สิงหาคม 2558 – เมษายน 2559) 

5.2-2-1  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป
การศึกษา 2558 

5.2-2-2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจาํป
การศึกษา 2558 

5.2-2-3  บันทึกขอความท่ี ศธ
0548.05/ว335 เรื่อง
รายงานความกาวหนา
ในการดําเนินการตาม
เกณฑการประกัน
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาความกาวหนาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ท้ังในสวนของคณะและหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 5.2-2-3), (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-4) 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ไดมี
การรายงานผลการติดตามให
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
พิจารณาในทุกภาคการศึกษา โดยนํา
แผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ท้ัง 
8 หลักสูตรเขาพิจารณาในการประชุม
กรรมการประจําคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-5) (เอกสารหมายเลข 
5.2-2-6) เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในปการศึกษา 2559 ตอไป 

คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 
2558 รอบ 9 เดือน 
ระดับคณะ 

5.2-2-4  บันทึกขอความ ท่ี ศธ 
0548.05/ว230 
ติดตามความกาวหนา
ในการจัดสงรายงาน
ความกาวหนาในการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 
2558 รอบ 9 เดือน 
ระดับหลักสูตร 

5.2-2-5  รายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 5 
ตุลาคม 2559 

5.2-2-6 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 
2559 จํานวน 8 
หลักสูตร 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเกิดผลตามองคประกอบของการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร อาทิ
เชน คณะฯ จัดสรรงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนใหทุกหลักสูตรดําเนิน
โครงการท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต ท้ังดาน
วิชาการ ดานสังคมและชุมชน ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรหลัก
และใหครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 ดาน อีก
ท้ังยังจัดสรรงบประมาณใหทุก
หลักสูตร ใชสําหรับการบริหารจัดซ้ือ

5.2-3-1  แผนงบประมาณ คณะ
วิทยาการจัดการ ป
การศึกษา 2558 

5.2-3-2  ภาพถายวัสดุ และ
อุปกรณเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.2-3-3  ระบบ E-Document 
ของมหาวิทยาลัย 

5.2-3-4  ระบบการสงขอมูล 
SMS 

5.2-3-5  ภาพถายหอง
ปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
วัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังมีการจัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรใหนําไปเพ่ิมพูนความรู และ
ศักยภาพเพ่ือนํากลับมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน (เอกสารหมายเลข 5.2-3-
1), (เอกสารหมายเลข 5.2-3-2) 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดสรร
ทรัพยากรท้ังทางดานบุคลากรและ
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
อาทิเชน หองเรียน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการดานนิเทศ
ศาสตร หองสมุดประจําคณะ ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผล
ตามองคประกอบของการประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
5.2-3-3) 
(เอกสารหมายเลข 5.2-3-4) (เอกสาร
หมายเลข 5.2-3-5) (เอกสารหมายเลข 
5.2-3-6) (เอกสารหมายเลข 5.2-3-7) 

การศึกษาระดับคณะ 
5.2-3-6  โครงสรางการ

ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.2-3-7  เว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
4 มีการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 

 หลักสูตร ท่ีสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการท้ัง 8 หลักสูตร ไดรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด โดยการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิท้ังจากหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เปนผูตรวจ
ประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1) 
(เอกสารหมายเลข 5.2-4-2) 
 ซ่ึงหลังจากการรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ทุกหลักสูตรมีการนํา
ผลประเมินคุณภาพภายในและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ เขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ตามลําดับ เพ่ือนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผล
การประเมินท้ัง 8 หลักสูตร มีดังนี้ 

หลักสูตร คะแนน 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

3.17 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) 

2.53 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและ
การโรงแรม 

2.87 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย 

3.10 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

3.03 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

2.86 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1.89 

หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 2.69 

(เอกสารหมายเลข 5.2-4-3) 

5.2-4-1  บันทึกขอความแจง
กําหนดการ รายชื่อ 
และรายละเอียด
คาตอบแทนกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ท้ัง 8 
หลักสูตร 

5.2-4-2  กําหนดการชวงเวลาใน
การตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร 

5.2-4-3  แบบสรุปคะแนนการ
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
5 นําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจาํคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

 คณะฯ มีการนําผลประเมินและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของท้ัง 8 
หลักสูตร เขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือนําผล
การประเมินไปปรบัปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้  
(เอกสารหมายเลข 5.2-5-1) 
 - ควรเพ่ิมการบูรณาการงานวิจัย
ระหวางผูบริหารกับคณาจารยในแตละ
หลักสูตร 
 - ควรเพ่ิมเครื่องมือ อุปกรณ และ
สื่อท่ีใชประกอบในการเรียนการสอน
ของแตละหลักสูตร 
 - ควรพัฒนาระบบการทวนสอบ
ผลการเรียนรูใหละเอียด ครบถวน 
และสามารถตรวจสอบได 
 - ควรมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการ งานวิจัย เขากับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

5.2-5-1 ตารางวิเคราะหผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี 1 การ
กํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตร ท่ีสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการท้ัง 8 หลักสูตร มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผาน
ในองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐานท้ัง 8 หลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 5.2-6-1) ดังนี้ 

5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร 

5.2-6-2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

5.2-6-3 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

หลักสูตร ผล
ประเมิน 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ผาน 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) 

ผาน 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและ
การโรงแรม 

ผาน 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย 

ผาน 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

ผาน 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

ผาน 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ผาน 

หลักสตูรบัญชีบัณฑติ ผาน 

ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา การ
ทองเท่ียวและการ
โรงแรม 

5.2-6-4 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา การ
บริหารทรัพยากรมนุษย 

5.2-6-5 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา 
การตลาด 

5.2-6-6 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา การ
จัดการ 

5.2-6-7 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ 

5.2-6-8 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 6 ขอ  คะแนน บรรลุ 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 2558 

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

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

 จากผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เม่ือประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการ
ประเมินตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

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

3 
21.10 

= 2.76 คะแนน ไมบรรล ุ 2.76 คะแนน 8 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ  
24 

12 
X100 = 21.69 % บรรลุ 3.37 คะแนน 41.5 

ตัวบงชี้ที่  1.3 อาจารย
ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ  
20 

4 
X100 = 8.99 % ไมบรรล ุ 0.75 คะแนน 44.5 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

รอยละ  
15 

57.01 - 
25 X100 = 128.04 % ไมบรรล ุ 0 คะแนน 
25 

ตัวบงชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 
เฉลี่ยรวม  

2.02 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

3 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุงานวิจัยงาน
สรางสรรค 

5 คะแนน 
5,935,300 

= 
133,377.53 

บาท/คน 
บรรลุ 5 คะแนน 

44.5 
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

รอยละ 5 
7.8 

X 100 = 17.53 % บรรลุ 4.38 คะแนน 
44.5 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.79 คะแนน 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที ่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 6 ขอ (ขอ 1- 6) บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.37 5 2.76 2.81 ระดับคุณภาพ พอใช 
องคประกอบที่ 2  วิจัย 3 5 5 4.38 4.79 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
องคประกอบที่ 3  บริการวิชาการ 1 - 5 - 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5 - 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 5 - 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
รวม 13 4 7 2 51.26/13  

ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี 3.94 ระดับคุณภาพ ดี 
 

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 รายงานผลการวิเคราะหจดุเดนและโอกาสในการพัฒนา  

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

       1.  หลักสูตรท่ีเปดสอนภายใตความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ จัดเปนสหวิทยาการ 

สามารถบูรณาการการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการการเรียนรูของทองถ่ิน โดยการมุงเนนผลิต

บัณฑิตท่ีคุณภาพท้ังทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

       2.  หลักสูตรท่ีเปดสอนแตละหลักสูตรประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยผูสอนแตละสาขาวิชา ท่ีมีท้ังทักษะทางวิชาการและวิชาชีพรอบดานเปนตนแบบท่ีดี

ใหแกนักศึกษาท้ังจากการเรียนรูภายในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและการฝกประสบการณ

วิชาชีพตามสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีเก่ียวของกับองคความรูของแตละหลักสูตร 

       3.  แผนการพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการกําหนดหลักสูตรใหมท่ีพรอมจะพัฒนา

ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความตองการการเรียนรูของชุมชน อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เปนตน 

โอกาสในการพัฒนา 

       1.  การประเมินคุณภาพการศึกษาแตละป ทําใหคณะไดรับทราบขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผล

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

       2.  ความรวมมือท่ีไดรับจากชุมชนและทองถ่ินทําใหเราทราบถึงความเชื่อม่ันและศรัทธาตอคระ

วิทยาการจัดการ อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย นักศึกษา และตัวแทนจากหนวยงาน/ องคกร

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เปนตน 

       3.  ในการพัฒนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศยคุปจจุบัน สามารถนํามาประยุกตใชในการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการของคณะมากยิ่งข้ึน 

       4.  คณะวิทยาการจัดการวางแผนท่ีจะขยายเครือขายความรวมมือท้ังทางวิชาการและวิชาชีพกับ

หนวยงาน/องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมากข้ึน เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหกับอาจารยและนักศึกษาได

พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน 

 1. การวิจัยมีลักษณะเปนสหวิทยา เปนงานวิจัยท่ีบูรณาการศาสตรดานเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ 

การเงินการบัญชี การตลาด เขาดวยกัน 

 2.  โดยสวนใหญเปนงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับหรือบูรณาการกับทองถ่ิน อันเปนผลในการพัฒนา

และนําไปใชประโยชนในทองถ่ิน 

 3. งานวิจัยสอดรับกับยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศ เชน งานวิจัยผูสูงอายุ การสงเสริมการ

ทองเท่ียว และการสงเสริม SMEs 

โอกาสในการพัฒนา 

 1.  มีคณาจารยรุนใหมท่ีมีประสบการณงานวิจัย เปนสัดสวนมากข้ึนในคณะ รวมท้ังเปนระดับปริญญา

เอก และกําลังศึกษาตอปริญญาเอก นับเปนศักยภาพในดานจํานวนนักวิจัย และผลผลิตงานวิจัยท่ีจะเพ่ิม

มากข้ึน 

 2.  ไดรับโอกาสในการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือใหคณะฯ

ดําเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยในคณะไดโดยตรง และแนวโนมการจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 3.  การไดรับการติดตอ และการสรรหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

 4. นักวิจัยมีการตื่นตัวในการนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับประเทศและตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม และทองถ่ินของคณะวิทยาการ

จัดการ 

 2. คณาจารยคณะวิทยาการจัดการมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีมีความหลากหลายใน

การใหบริการทางวิชาการ 

 3. มีหนวยงานภายนอกติดตอขอใชบริการในดานการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

 4. คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการสังคมประเภทใหเปลาหลายโครงการ 

 5.  คณะวิทยาการจัดการไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการบริการวิชาการท้ัง

งบประมาณแผนดนิและงบรายได 
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โอกาสในการพัฒนา 

 1. สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการใหสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 2. สนับสนุนใหหลักสูตรและคณะของบประมาณแผนดินในการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ิม

มากข้ึน 

 3. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของคณะไดรับการพัฒนาศักยภาพตนเองอยางสมํ่าเสมอเพ่ือให

มีความพรอมในการใหบริการวิชาการแกสังคมมากข้ึน 

 4. พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของคณะใหมี

ระบบชัดเจน สามารถปฏิบัติไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดเดน 

 1. มีระบบและกลไกและและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือจําทํายุทธศาสตรงานกิจการนักศึกษา 

พ.ศ. 2557-2560 แผนกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาใหลงมือ

ปฏิบัติและรับผิดชอบรวมกับบุคคลภายนอก และมีการประเมินผลการทํากิจกรรมทุกครั้ง 

โอกาสในการพัฒนา 

 1. นําผลการประเมินความสําคัญของบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

มาพัฒนาใหเกิดผลดีอยางยั่งยืน และสงเสริมใหเผยแพรตอสาธารณชนมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

 1. คณะวิทยาการจัดการเปนศาสตรเก่ียวกับการบริหารจัดการ ซ่ึงเอ้ือตอการดําเนินการและ

ประยุกตใชในการบริหารและพัฒนางานได 

 2. คณะวิทยาการจัดการใหความสําคัญกับการบรหิารจัดการท่ีดีมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 3. คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการสมัยใหมและบริหารโดยองคคณะบุคคลคือ

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) 

 4. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีผูชวยคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร 
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โอกาสในการพัฒนา 

1. มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารคณะชุดใหม สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบบริหารจัดการไดงายข้ึน 

2. มีกฎหมายและนโยบายท่ีสงเสริมใหมีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ใหม ท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของงานประจํา 

 4. สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย และคณะปรับลดลงไปมาก จําเปนตองมีกลยุทธทางการเงิน

เพ่ือแสวงหารายไดมาใชในการดําเนนิพันธกิจดานบริการวิชาการและการวิจัย 
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