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(2) 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นของ         
ปีการศึกษา 2559 
 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 และส่วนที่ 3 สรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะวิทยาการจัดการได้พยายามปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆ ตาม
พันธกิจหลักของคณะเพ่ือความเชื่อมั่นว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  
ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลส าคัญเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2560 ได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 

ลงนาม  คณบดี 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ปาอ้าย) 
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สารบัญ 
 

  หน้า 

ค าน า  (2) 
สารบัญ  (3) 
บทสรุปผูบ้ริหาร (4) 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 2 
 เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 2 
 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 3 
 คณะกรรมการบริหาร 5 
 ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร 6 
 ข้อมูลนักศึกษา 11 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 12 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 13 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 13 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 30 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 42 
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 46 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 53 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 83 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้มุ่งพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึงการด าเนินการตามพันธกิจของคณะ
วิทยาการจัดการ อันได้แก่ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ บริการวิชาการด้านการ
จัดการสู่สังคมอุดมปัญญา วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานด้านวิทยาการจัดการ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบคุลากร ซึ่งผลการด าเนินงานของคณะในรอบปีการศึกษา 2559 สรุปผลภาพรวมได้ดังนี้ 
 
1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

1.1 การผลิตบัณฑิต 
ในรอบปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้าน

บริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จ านวน 8 หลักสูตร ได้แก่ การจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการ และระดับ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้สร้างชื่อเสียง จ านวน 3 คน  ดังนี้ 

 ด้านวิชาการ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
1. นายธีรยุทธ  สมวงศ์ทวีชัย รางวัล “บันทึกการอ่าน

คุณภาพยอดเยี่ยม” โครงการ
ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการอ่าน 
ประจ าปี 2559 
24 กุมภาพันธ์ 2560 

KCC ศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา 

2 นางสาวกนกวรรณ  เสนาวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการประกวดภาพถ่าย 
KCC เรียนรู้รักแปดริ้ว 

KCC ศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา 

3 นางสาวชไมพร  ทิพรอด รางวัลชมเชยการประกวด
ภาพถ่าย 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รางวัล หน่วยงาน 
    
 

1.2 การวิจัย 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงผลักดันให้มีการตีพิมพ์ผลงาน ซึ่งจากการด าเนินงาน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 



(5) 
 

  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล การ
จัดอันดับวารสาร SJR ( Scimago Journal Rank : www.scimagojr.com)  ในปีล่าสุดใน Subject Category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
(1.00) จ านวน 1 ผลงาน คือ  
  - The job embeddedness-turnover intentions relationship : Evidence from 
Thailand 
  จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับ
นานาชาติหรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (0.25) จ านวน 4 ผลงาน 
  - ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัด 
  - แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการส าหรับโรงแรมในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 
  - การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือการเรียนรู้ : กรณีศึกษาต าบลคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - The Development of Constructivist learning Environment on The Prime 
Number for Grade 6 Student 
  งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ - 

1.3 การบริการวิชาการ    
คณะได้จัดระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการรับผิดชอบ 

และได้ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ได้จัดท าโครงการบริการวิชาแก่สังคม และท้องถิ่น โดยมีโคร งการที่โดดเด่น 
ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
  สาขาวิชาการตลาดได้จัดท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับบริษัท แม็คโคร จ ากัด สาขา
ฉะเชิงเทรา เพ่ือจัดร้านโชว์ห่วยและเข่งขันการจัดร้านค้า 

 มหาวิทยาลัยจัดโครงการให้กับชุมชน 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการเบื้องต้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา” 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น” 

1.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา  

2559 เช่น 
 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวันธรรม ท าบุญตักบาตรถวายอาหารแห้ง คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ณ ลานจอดรถอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 
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 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 ณ วัดชมโพธยาราม วันพุธที่ 28 
มิถุนายน 2560 
 
2. การน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการด าเนินงาน กรอบ
เวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.  ควรมีการวาง

แผนการส่งเสริม
เชิงรุกในการ
ส่งเสริมให้
อาจารย์มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการและ
คุณวุฒิที่สูงขึน้
อย่างเร่งด่วน 

1. คณะวิทยาการจัดการ
จัดท าค ารบัรองปฏิบัติ
ราชการระดับคณะเพื่อ
สอดรับกับเกณฑ์
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อส่งเสริม
ให้อาจารย์มรต าแหน่ง
ทางวชิาการและคุณวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

2. การก าหนดการให้
รางวัลแก่ผู้ทีส่ามารถได้
ต าแหน่งทางวิชาการใน
เวลาที่ก าหนด 

3. การก าหนดแบบพฒันา
คณาจารย์อย่างชัดเจน
ทั้งเชิงปริมาณและเชงิ
คุณภาพ 

1. โครงการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

2. โครงการสนบัสนนุสง่เสริม
การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ (บุคลากรสาย
วิชาการ) 

3. แผนพัฒนาคณาจารย/์
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ธ.ค. 59 -รองคณบดีวิชาการ 
(อ.ธนัช ถ่ินวัฒนากูล) 
-ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิชาการและสื่อสาร
องค์กร  
(อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา) 

2.  คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ควรเพิ่ม
รายละเอียดหรือ
แนวทางในการ
ให้ค าปรึกษา
ด้านการใชช้ีวิต
แก่นักศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางให้
ค าปรึกษาแก่
อาจารย ์

1. คณะวิทยาการจัดการ
จัดท าคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาโดยเพิ่ม
รายละเอียดและ
แนวทางในการให้
ค าปรึกษาดา้นการใช้
ชีวิต ด้านการหารายได้
เสริมระหว่างเรียน  
เป็นต้น 

2. คณะวิทยาการจัดการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีความ 

1. โครงการจัดท าคู่มืออาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาพี่เลี้ยง 

ธ.ค. 59 
 
 
 
ต.ค. 59 - 
ต.ค. 62 

-รองคณบดีวิชาการ 
(อ.ธนัช ถ่ินวัฒนากูล) 
-ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิชาการและสื่อสาร
องค์กร  
(อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา) 
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการด าเนินงาน กรอบ
เวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  ช านาญเปน็พี่เลี้ยง 

(Mentor) แก่อาจารย์
รุ่นใหม่ 

   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ควรพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่
สนับสนนุ
งานวิจยัให้
ครอบคลุม
กระบวนการวิจัย 
และมีการ
น าไปใช้
ประโยชน์เชิง
บริหารที่ชัดเจน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจยัของคณะ
วิทยาการจัดการให้มี
เนื้อหาและการน าไปใช้
ประโยชน์ที่ครอบคลุม
มากข้ึนทั้งในแนวกว้าง
และแนวลึก 

1. ประเมิลผลการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการที่มีอยู ่

2. เปิดรับข้อเสนอวิจัยตัวแบบ
เพื่อพัฒนาปรบัระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการเพื่อจัดสรร
ทุนอุดหนุน 

3. พิจารณาด าเนินงานตามตัว
แบบตามข้อเสนอ 

ม.ค.-ก.ย. 
60 

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิจัย (อ.จารุต ฐิติวร) 
- อ.อัจนา ปราชญากุล 
- อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์
พันธ์ 
- อ.ปรัชญาเมธี เทียน
ทอง 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
1. ควรก าหนด

แผนการใช้
ประโยชน์จาก
การบริการ
วิชาการทีช่ัดเจน 
โดยอาจระบไุว้
มนแผนงานหรือ
โครงการเพื่อ
น าไปสู่การ
ประเมินผล
ส าเร็จของการ
บริการวิชาการ
ต่อผู้รับบริการ 

1. คณะวิทยาการจัดการ
ได้ให้แนวทางการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ 
กับผู้รับผิดชอบงานดา้น
การบริการวิชาการ
ระดับคณะ 

1. ฝ่ายงานบริการวิชาการ
วิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการได้รับนโยบายในด้าน
การจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ โดยมีการสื่อสาร
กับคณะกรรมการงาน
บริการวิชาการและอาจารย์
ภายในคณะ ในเรื่องการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการให้
ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การ
ประเมินผลส าเร็จของการ
บริการต่อผู้รับบริการในทุก
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ในด้านการบริการวิชาการ 

ต.ค. 59 - 
ส.ค. 60 

- รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา  
(อ.ประสาน นันทะเสน) 
- อ.ดร.ธนเดช กังสวัสด์ิ 

- อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ 

2. ควรวางแนว
ทางการน าผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
บริการวิชาการที ่

1. คณะวิทยาการจัดการ
ได้ให้แนวทางในการน า
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงการบริการ
วิชาการให้เป็นไปตาม 

1. ฝ่ายงานบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ
นโยบายในดา้นการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการ
บริการวิชาการให้เป็นไป 

ปี
การศึกษา 
2559 

- รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา  
(อ.ประสาน นันทะเสน) 
- อ.ดร.ธนเดช กังสวัสด์ิ 

- อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ 
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการด าเนินงาน กรอบ
เวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

 วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้กับฝา่ยงานบริการ
วิชาการและอาจารย์
ภายในคณะ 

 ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้โดยมีการเชิญประชุม
คณะกรรมการฝ่ายงาน
บริการวิชาการ เพื่อ
ปรึกษาหารือและวาง
แผนการท างานร่วมกันใน
การน าผลการประเมินในปี
การศึกษา 2558 ไป
วางแผนปรับปรุงด้านการ
บริการวิชาการในปี
การศึกษา 2559 ต่อไป 

  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรวางแผนการ

จัดโครงการ/
กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของ
พันธกิจการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. คณะวิทยาการจัดการ
ให้แนวทางในดา้นการ
วางแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของพันธ
กิจการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับฝ่าย
งานกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ
และอาจารย์ภายใน
คณะ 

1. ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการได้รับ
นโยบายวางแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของพันธกิจการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะ นอกจากนี้คณะยังได้มี
การสื่อสารไปยังอาจารย์
ภายในคณะในการประชุม
อาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาการจัดการทีจ่ัดขึ้น
เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อให้
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของทุกหลักสูตร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ปี
การศึกษา 
2559 

- รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา  
(อ.ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี) 
- อ.ณฐ สบายสุข 

2. ควรวางระบบ 
เครื่องมือ วิธีการ
ในการประเมิน
ความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของ
แผนงาน/
โครงการที่ 

1. คณะวิทยาการจัดการ
ได้ให้แนวทางกบัฝา่ย
งานกิจการนักศึกษา
และอาจารยป์ระจ า
ภายในคณะวิทยาการ
จัดการในด้านการวาง
ระบบ เครื่องมือ วิธีการ
ในการประเมิน 

1. ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการได้รับ
นโยบายดา้นการวางระบบ
เครือ่งมือ วิธีการในการ
ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ 

ปี
การศึกษา 
2559 

- รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา  
(อ.ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี) 
- อ.ณฐ สบายสุข 
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการด าเนินงาน กรอบ
เวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของ
แผน/โครงการ 
และสามารถ
น าไปพฒันา
ปรับปรุงได ้

 ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของแผน/โครงการและ
สามารถน าไปพัฒนา
ปรับปรุงได ้

 แผน/โครงการ และสามารถ
น าไปพฒันาปรับปรุงได้ 
นอกจากนี้คณะยังได้มีการ
สื่อสารไปยังอาจารย์ประจ า
คณะในการประชุมอาจารย์
ประจ าคณะวิทยาการ
จัดการที่จัดขึ้นเปน็ประจ า
ทุกเดือนเพื่อให้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานของทุก
หลักสูตรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยชว่ยกัน
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้
ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของ 
แผนงาน/โครงการ ร่วมกัน 
เพื่อน าไปใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของคณะวิทยาการ
จัดการ 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
1. คณะควรค้นหา

ความรู้ที่มีอยู่ใน
บุคลากรของ
คณะน ามาจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสรุป
เป็นองค์ความรู้
น าไปใช้ในทาง
ปฏิบัติงานจริงให้
ครอบคลุมใน
ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้าน
การวิจัยเป็น
อย่างน้อย และ
เกิดผลเชิง
ประจักษ ์

1. พัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ให้
ครบวงจรและ
ครอบคลุมพันธกิจการ
ผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

1. จัดท าระบบและกลไกการ
จัดการความรู้ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ระดับคณะ 

3. จัดท าแผนการจัดการ
ความรู ้

4. จัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู้ 

5. ประเมินผลแผนการจัดการ
ความรู ้

ส.ค. 59 -
พ.ค. 60 

- คณบดี  
(ผศ.ดร.อ านวย ปาอ้าย) 
- รองคณบดีวิชาการ 
(อ.ธนัช ถ่ินวัฒนากูล) 
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการด าเนินงาน กรอบ
เวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
2. คณะควรมีการ

ติดตามผลการ
พัฒนาตนเอง
ตามแผนการ
พัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ทั้ง
ของสายวิชาการ
และสาย
สนับสนนุ ให้
บรรลุตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรที่
ก าหนดไว ้

1. ปรับปรุงแผนการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนนุให้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายวชิาการและสาย
สนับสนนุประจ าปี
การศึกษา 2559 

2. ก ากับติดตามการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรให้
เป็นไปตามแผน 

3. ประเมินผลแผนการพฒันา
ตนเองของบุคลากรเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

4. รายงานผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 

ต.ค. 59 - 
พ.ค. 60 

- คณบดี  
(ผศ.ดร.อ านวย ปาอ้าย) 
- รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา  
(อ.ประสาน นันทะเสน) 

 
3. ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบรวม  
 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.22 5.00 3.14 2.80 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 4.00 1.80 3.60 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
รวม 13 2.16 4.57 2.47   

ผลการประเมิน  ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 
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3. วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
  3.1 จุดเด่น 

 เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ที่เป็นที่นิยมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 อาจารย์และบุคลากรของคณะอยู่ในวัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 ผู้บริหารคณะเป็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาคม และเน้นการมีส่วนร่วมในคณะ 

 3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรเพ่ิมคุณภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนด และตาม

ความต้องการของตลาดแรงงานโดยด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน มคอ.2 

 ควรสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่อาจารย์ในด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก การผลิตและ
เผยแพร่งานวิจัย และการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 

 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานให้เพิ่มมากข้ึน 
 ควรเสวงหาแหล่งรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อมาทดแทนเงินรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา ซึ่งมี

แนวโน้มลดลง โดยผ่านการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและการวิจัย 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
 

 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

 
ข้อมูลทั่วไป  

คณะวิทยาการจัดการตั้งอยู่ที่อาคาร 1 และอาคาร 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถนนมรุ
พงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา 
ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดสอน
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคปกติเปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษเปิดสอน 6  
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการการคลัง 

พ.ศ. 2527 จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  
2527 ส านักงานคณะวิทยาการจัดการอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 3  มีภาควิชาทั้งหมด 6 ภาควิชา  คือ ภาควิชา
สหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐ
กิจ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2528  เปิดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเว้น สายครุศาสตร์) ได้แก่ วิช าการจัดการ วิชา 
การตลาด  การบัญชีและธุรกิจ 

พ.ศ. 2529 เปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการทั่วไป 
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่          

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งมีการก าหนดส่วนราชการ และต าแหน่ง
ทางการบริหารใหม่ คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ และต าแหน่งหัวหน้า
คณะวิชาเปลี่ยนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีลา สินานุเคราะห์ คณบดีท่านแรก แบ่งส่วนงานเป็นส านักงานคณะ 
และภาควิชาอีก 5 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หลังคณบดีเกษียณอายุราชการแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน ด ารงต าแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา 
 พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้
ประทานนาม “ราชนครินทร์” สถาบัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
ยังคงปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนตามปกติโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน  
ถึงวันที่  12 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
  พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท าให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีผลท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร 
คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณะจึงเปลี่ยนเป็นส านักงานคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม 
ด ารงต าแหน่งเป็นคณบดี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552 อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน 
ด ารงต าแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ 
รักษาการคณบดี ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่  30 กันยายน 2553 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
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พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลัง  และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย ด ารงต าแหน่งคณบดี จนถึงปัจจุบัน  

ปรัชญา 

การบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐานของความส าเร็จ 

วิสัยทัศน์  

คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรที่มีการจัดการสมัยใหม่ ใส่ใจ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมเน้น
คุณภาพบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ  

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 2. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และประโยชน์ชุมชนท้องถิ่น 
 3. บริการวิชาการแก่สังคม 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดไว้ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 
 2. เพ่ือวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และประโยชน์ชุมชนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือจัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้รับบริการ 
 4. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ ให้มีความทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นตามแนว
พระราชด าริ 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 

จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

การตลาด 

การเงินและการบัญชี 

การจัดการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นิเทศศาสตร์ 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ (MBA) 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการการศึกษา 
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ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายวิชาการและ
สื่อสารองค์กร 

 
 

ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายบริการ

วิชาการ และ 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายวิจัย 

 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายส านักงาน 

 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการ 

การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

การเงินและการ
บัญชี 

นิเทศศาสตร ์

บริหารธุรกิจ 
(MBA) 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริการ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

แผนภูมิโครงสร้างบริหาร 
 

การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
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คณะกรรมการบริหาร 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย คณบดี   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ธนัช ถิ่นวัฒนากูล  รองคณบดี  กรรมการ 
 3. อาจารย์ประสาน นันทะเสน  รองคณบดี  กรรมการ 
 4. ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี   รองคณบดี  กรรมการ 
 5. อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา  ผู้ช่วยคณบดี  กรรมการ 
 6. อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล  ผู้ช่วยคณบดี  กรรมการ 
 7. อาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์  ผู้ช่วยคณบดี  กรรมการ 
 8. ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์  ผู้ช่วยคณบดี  กรรมการ 
 9. อาจารย์จารุต ฐิติวร   ผู้ช่วยคณบดี  กรรมการ 
 10. นางสาววาริน ภารสุคนธ์  รักษาการหัวหน้าส านักงาน กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
1. นางสาวกรรณิการ์  มาระโภชน์ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก 

2. นายครรชิต  มาระโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นานาชาต)ิ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

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

4. นางดวงฤดี  จ ารัสธนสาร อาจารย ์ บธ.ม. (บัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม) 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

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

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

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

8. นายประสาน  นันทะเสน อาจารย์ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

9. นางพิมพ์จันทร์  อารยเมธาเลิศ อาจารย์ บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

10. นายภานุวัฒน์  ธัมมิกนันท์ อาจารย์ MBA. Specialist in Tourism and Hospitality 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

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

12. นางสาววนิดา  รุ่งแสง อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  
13. นายวัฒนา พิลาจันทร์ อาจารย์ บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) 

บธ.บ. (การบริหาร) 
14. นางสาวสินีนาถ เร่ิมลาวรรณ อาจารย์ ดร. กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

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

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

17. นางสุชานาถ พัฒนวงศ์งาม อาจารย ์ดร. ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญช)ี 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

18. นางสุพาพร ลอยวัฒนกุล อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการ) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 

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

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

21. นายอ านวย ปาอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
22. นายกิตติวงค์  สาสวด อาจารย์ ปร.ด.[การบริหารการพัฒนา(บรหิารธุรกิจการ

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

23. นายคมสันต์ ธีระพืช อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
24. นายจัดการ หาญบาง อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)         

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
25. นายจารุต ฐิติวร อาจารย์ พบ.ม. (พัฒนการเศรษฐกิจ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
26. นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล อาจารย ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก 

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

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

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

30. นายธนัช ถิ่นวัฒนากุล อาจารย์ นศ.ม. (วาทวิทยา) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์) 

31. นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนา อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

32. นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์ อาจารย์ ดร. บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์) 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) 

33. นางสาวปรัชญาเมธี  เทียนทอง อาจารย ์ บธ.ม. (สาขาการตลาด) 
บธ.บ. (สาขาการตลาด) 
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

34. นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย ์ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร-์คอมพิวเตอร)์ 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

35. นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ อาจารย์ ดร. บธ.ด. (สาขาการตลาด) 
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

36. ว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร คงแสนค า อาจารย์  ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) 
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
37. นางสาวพิพรรธน์ พิเชษฐศิรประภา อาจารย ์ดร. บธ.ด. (บริหารธุรกิจการจัดการ) 

กจก.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

38. นางวัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 

39. นางวิชุดา จันทร์เวโรจน ์ อาจารย ์ดร. บธ.ด.  (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม.  (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (การตลาด) 

40. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท ์ อาจารย ์ วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)      
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก             

41. นางสาวสุพรรัตน์ วงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

42. นายโชคชัย   ศรีอนนัต์ อาจารย ์ MA. Marketing Management 
MBA. (Marketing) 
ศศ.บ. (การเมืองการปกครอง) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สายวิชาการ 
43. นายวรรณโณ   ฟองสุวรรณ อาจารย์ ดร. บธ.ด. (การตลาดต่างประเทศ) 

บธ.ม. (การจัดการ) 
วธ.ม. (การประเมินโครงการ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

44. นางสาวธิติรัตน์  วงษ์กาฬสนิธุ์ อาจารย ์ บช.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

พนักงานประจ าตามสญัญา สายวิชาการ 
45. Miss Wang, Yu-Wen อาจารย ์ B.A. Sociology 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
46. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

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

47. นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
48. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 
บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

49. นางนวพร ม่วงทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

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

ทั่วไป 
บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

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

ทั่วไป 
คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์) 
ก าลังศึกษาระดบัปริญญาโท 

54. นางอโนชา กรันยช์าคร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

 
คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด  53  คน  จ าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     

สายวิชาการจ านวน  21  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจ านวน  20  คน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ   
สายวิชาการจ านวน  2  คน พนักงานประจ าตามสัญญา สายวิชาการจ านวน 1 คน  และพนักงานมหาวิทยาลัย      
สายสนับสนุนจ านวน  9  คน  โดยจ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 

 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
คุณวุฒิ 

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

รวม 9 8 1 - 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ 21 - 16           3 - 1 1 - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 - 14 6 - 1 - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ 

2 - 1 1 - - - 
 

- - - 

พนักงานประจ าตามสัญญา 1 1 - - - - - - - - 
รวม 45 1 31 10 - 2 1 - - - 
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ข้อมูลนักศึกษา  
 
 จ านวนนักศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
ภาคปกติ 

ปริญญาตร ี
ภาคพเิศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 237 5 - - 242 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 186 - - - 186 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 57 - - - 57 
บัญชบีัณฑิต 215 177 - - 392 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 194 14 - - 208 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 40 - - - 40 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 381 452 - - 833 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 135 16 - - 151 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 164 84 - - 248 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - - 45 -  

 1,609 748 45 - 2,402 
 
 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี
ภาคปกติ 

ปริญญาตร ี
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร์  
(วิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์) 

1 - - - 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

3 2 - - 5 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 31 1 - - 32 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 46 - - - 46 
บัญชบีัณฑิต 34 19 - - 53 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 48 8 - - 56 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 107 357 - - 464 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 27 11 - - 38 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 15 - - 39 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - 4 - 4 

 321 413 4 - 738 
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จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
คณะวิทยาการจัดการเปิดสอนทั้งหมด  8  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน  7  หลักสูตร

และหลักสูตรระดับปริญญาโทจ านวน  1  หลักสูตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.    
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี นิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ นศ.บ. 2554 23 ม.ค. 2554 26 ธ.ค. 2554 
 ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

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

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

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

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

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

ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

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

 
งบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ จ่ายจริงร้อยละ 
1. งบประมาณแผ่นดนิ 940,800.- 940,651.50 148.50 99.98 
2. งบประมาณแผ่นดนิบริการวชิาการ 2,487,400.- 2,324,375.- 163,025.- 93.45 
3. เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3,058,650.- 2,550,539.47 508,11.53 83.39 
4. เงินรายได้มหาวิทยาลัย กนัเหลื่อมปี 98,540.- 96,529.36 2,310.64 97.66 

รวม 6,585,690.- 5,912,095.33 673,594.67 89.77 
 
อาคารสถานที่ 
 1. อาคารส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาคาร 1 
 3. อาคาร 3 
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 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ประจ าปีการศึกษา 2559 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม => อ.ธนัช  

   ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 8  หลักสูตร ซึ่งเป็น หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร  

และหลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบท่ี 
1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

1)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ ผ่าน 3.29 คะแนน  
2)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหาร
 ทรัพยากรมนุษย์ 

ผ่าน 3.36 คะแนน  

3)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด ผ่าน 3.16 คะแนน  
4)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 3.08 คะแนน  
5)  บัญชีบัณฑิต  ผ่าน 3.07 คะแนน  
6)  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ผ่าน 3.23 คะแนน  
7)  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว ผ่าน 2.84 คะแนน  
8) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ผ่าน 3.05 คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  25.08 คะแนน  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 8  หลักสูตร  

คะแนนที่ได ้ 3.14 คะแนน  

   การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2558 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน ค่าเฉลี่ย 25.08 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.14 คะแนน บรรลุ 
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 รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
1.1-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1.1-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
1.1-4 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.1-5 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
1.1-6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1-7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1.1-8 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก => อ.สิริวรรณ 

  ผลการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน  44.5  คน  มี
คณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  10  คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ  22.99  คะแนนที่ได้เท่ากับ  2.87  คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 44.5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 11 

วิธีค านวณ  

1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 11 
x 100 =  ร้อยละ  24.72 

 44.5 
 
 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 24.72 
x 5 =   3.09  คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  24 ร้อยละ  24.72  3.09  คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2559 
1.2-2 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปีการศึกษา  2559 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ => อ.อรนุช    

  ผลการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน  44.5  คน 
มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  3  คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ  6.90  คะแนนที่ได้เท่ากับ  0.57  คะแนน  
 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 44.5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 42 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์  3 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  - 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 

วิธีค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 3 
x 100 =  ร้อยละ  6.74 

 44.5 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 6.74 
x 5 =  0.56  คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2558 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  6.74  0.56  คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2559 
1.3-2 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ปีการศึกษา  2559 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า =>อ.ธนัช 

  ผลการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน  44.5  คน  มี
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจ านวน  1,609  คน  ภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจ านวน  748  คน  ระดับ
ปริญญาโทจ านวน  45  คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  2,402  คน   
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1.จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 2,402 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1,709.78 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  44.5 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 38.42 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 25 : 1 
6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

13.42 

7.ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  53.68 

แสดงวิธีการค านวณ  

1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

38.42-25 
x 100 =  ร้อยละ  53.68 

25 

2.น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่ารอ้ยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น  5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 

คะแนนที่ได้ = 
5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3) 

4 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  15 ร้อยละ  53.68 0 คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2559 
1.4-2 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)  ปีการศึกษา  2559  คณะวิทยาการจัดการ 
1.4-3 จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา  2559 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี => ดร.ณัฐพล, ดร.นิชชิชญา 

  ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

 ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ใ ห้
ความส าคัญกับการพัฒนาอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่
เชื่อมโยงประสานงานระหว่างนักศึกษา
กับคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนช่วย
พัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการให้ค าแนะน าให้
ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลา
การศึกษา  
 โดยในปีการศึกษา 2559 คณะได้
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา
ทุกกลุ่มเรียน (เอกสารหมายเลข 1.5-1-1) 
ที่ ก าหน ด ให้ อาจารย์ ที่ ป รึ กษ าขอ ง
นักศึกษา ท าหน้าที่ ควบคุม แนะน า และ
ให้ค าปรึกษาด้านการเรียน และด้านอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเรียนของนักศึกษาในคณะ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาได้ปฎิบัติ
ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ (1.5-1-2) นอกจาก
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแล้ว 
คณะฯ ได้สนับสนุนการจัดให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ในคณะ ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น 
 - มีการจัดให้บริการให้ค าปรึกษา
และแนะน าปัญหาด้านการเรียน การใช้
ชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-3) 
 - มีการจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา
และแนะน าปัญหาการเรียน การใช้ชีวิต
ของนักศึกษาภายในคณะ  โดยมีการจัด

1.5-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา
ปีการศึกษา  2559 

1.5-1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1.3 ปฏิทินวชิาการ  ปีการศึกษา  

2559 
1.5-1-4  แบบบนัทึกการให้ค าปรึกษา

นักศึกษา Home Room 
1.5-1-5 Print out ฐานข้อมูล

นักศึกษา  Edu 2008 
1.5-1-6 ภาพถ่ายห้องบริการให้

ค าปรึกษานักศึกษา ชัน้ 1 
อาคารส านักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

1.5-1-7 Print out ข้อมูลประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา Edu 2008 

1.5-1-8 รายงานผลการด าเนิน
โครงการด าเนินการโครงการ
ประชุมนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ตาราง Home room นักศึกษาอย่างน้อย 
3 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา ตามปฏิทิน
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 1.5-1-4) 
 - มีการจัดท าฐานประวัตินักศึกษา 
(ป ระ วั ติ ส่ ว น ตั ว  ที่ อ ยู่  ก า ร ศึ ก ษ า
ภูมิล าเนา) เพื่อเป็นข้อมูลให้ค าปรึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-5) 
 - มีการจัดห้องให้ค าปรึกษาเพื่ อ
ความสะดวกในกรณีเร่งด่วน 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-6) 
 - มีระบบการประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-1-7) 
       - มีการจัดโครงการประชุมนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  8 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 
อาคารราชนครินทร์ ให้กับนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-8) 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ได้ท าความรู้จักคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้บริหารคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณาจารย์ภายในคณะ รวมทั้งเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผู้บริหาร
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะน าคณะ
ผู้ บ ริห า ร  ป ระ ธาน ส าข าวิ ช า  แ ล ะ
คณาจารย์ในคณะ รวมถึงเสนอแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 
       1 .การบรรยายใน หัวข้อ  “แนว
ทางการเรียนในมหาวิทยาลัย” 
       2. การบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา” 
       3. การบรรยายในหัวข้อ “บทบาท
ของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา” 1.ก   

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่

    คณะวิทยาการจัดการ มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่นั กศึ กษาตามช่ องทาง

1.5-2-1 เว็บไซด์คณะวิทยาการจัดการ 
1.5-2-2 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
1.5-2-3 สื่อสังคมออนไลน์ 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 1. มีการจัดท าเว็บไซด์คณะวทิยาการ
จัดการ 
http://fms.rru.ac.th/web0/index.php?op
tion=com_content&view=frontpage 
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-1) ซึ่งเชื่อมโยงจาก
หน้าหลักไป ยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ (http://rru.ac.th) 
และหน่วยงานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ได้ โดยมีเจา้หน้าที่
ฝ่าย IT ของคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการปรบัปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอ และทุกหน่วยงานย่อย
ภายในคณะวิทยาการจัดการ สามารถ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร โครงการไปยัง
นักศึกษาได้ดงัหมวดหมู่ อาทิเชน่ ข่าว
ทั่วไป ข่าวการศึกษาต่อ ข่าวปริญญาตรี 
ข่าวปริญญาโท ข่าวการรับสมัครงาน และ
ข่าวทุนการศึกษา เป็นตน้ 
 2.. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็น
การสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นและมีประโยชน์ให้
ทั้ งอาจารย์ และนักศึกษาภาคปกติ ภาค
พิเศษได้ทราบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรม
และแหล่งงานต่างๆ  
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-2) 
 3. สื่อออนไลน์ตา่งๆ คณะวิทยาการ
จัดการ มีการเปิดหน้า Facebook 
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ ได้สะดวกรวดเร็ว สามารถ
ติดต่อสื่อสารได ้ทันเหตุการณ์ และมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
www.facebook.com/fms.rru.th/?fref=ts  
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-3) 

(facebook) ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

 
 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการจัด
โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ  และส่ งเสริมทั กษะ
ประสบการณ์การท างานแก่นักศึกษา โดย

1.5-3-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 4 ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5-3-2 คู่มือฝึกประสบการณ์วชิาชพี   

http://www.facebook.com/fms.rru.th/?fref=ts
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มีจุด เน้น เพื่ อพัฒนานั กศึกษาให้ เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์  สามารถสรุปข้อมูล 
ได้ดังนี้   
    1. จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ
นั กศึกษาปี  4 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559 ก่อนเข้ารับ
การฝึกงาน  โดยจัดท าคู่มือประสบการณ์ 
วิชาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-3-1) 
    2. จัดท าคู่ มื อฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-3-2) 

 

4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมและบรกิาร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในข้อ 1 – 3
โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51 ทุกกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
     1. โครงการประชุมนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.94 (1.5-4-1) 
        2. กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ชั้นปีที่  4 ประจ าปี
การศึกษา  2559 ประกอบด้วยกิจกรรม
ปฐมนิเทศ  มีค่าคะแนนความพงึพอใจ
เฉลี่ย  4.25 (เอกสารหมายเลข1.5-4-2) 
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการมี
การประเมินการให้บริการ โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-3) 
 2. ผลประเมินการให้บริการให้
ค าปรึกษาและแนะน าปัญหาด้านการ
เรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษาภายใน
คณะ  มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.65 
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-4) 
 3. ผลประเมินการจัดให้มีบริการให้

1.5-4-1 รายงานผลการด าเนินการ
โครงการประชุมนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.5-4-2 ผลประเมินโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 4 การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค
เรียนที่ 2/2559 ก่อนเข้ารับ
การฝึกงาน 

1.5-4-3 ผลการประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาปีการศึกษา 2559 

1.5-4-4 ผลประเมินการให้บริการให้
ค าปรึกษาและแนะน าปัญหา
ด้านการเรียน การใชช้ีวิตของ
นักศึกษาภายในคณะ 

1.5-4-5 ผลประเมินการจัดให้มบีริการ
ให้ค าปรึกษาและแนะน า
ปัญหาการเรียน  การใช้ชวีิต
ของนักศึกษาภายในคณะ  
โดยมีการจัดตาราง Home 
room นักศึกษาอย่างน้อย 3 
คร้ังต่อ 1 ภาคการศึกษา  
ตามปฏิทนิวิชาการ 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ค าปรึกษาและแนะน าปัญหาการเรียน  
การใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ  โดย
มีการจัดตาราง Home room นักศึกษา
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา  
ตามปฏิทินวิชาการ  มีค่าคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.36 (เอกสารหมายเลข 1.5-
4-5) 

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

     งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ  มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาในการประชุมนักศึกษา
ประจ าปี การศึ กษา  2559 (เอกส าร
หมายเลข 1.5-5-1) มาประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อน ามาวางแผนปรับปรุง
กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน
ตามมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา และจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่  21 ในปี การศึ กษา 2559 
(เอกสารหมายเลข 1.5-5-2) 

1.5-5-1 รายงานผลการด าเนนิการ
โครงการประชุมนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.5-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา คร้ังที่ 2/2560 
วันที่ 25  กุมภาพนัธ์ 2560  

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

      คณ ะวิ ท ย าก ารจั ด ก าร   มี ก า ร
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทาง
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ (เอกสาร
หมายเลข 1.5 -6-1) และมีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า  
 นอกจากนั้นในส่วนของศิษย์เก่าที่
ท างานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ในส่ วนงานต่ างๆ  ได้ มี การ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่าในรุ่นได้
ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะฯ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) ทั้งนี้ 
การจัดบริการข่าวสารส าหรับศิษย์เก่าของ
คณะฯ ยังเป็นเพียงการใช้ช่องทางผ่านระบบ
เว็บไซต์เท่านั้น ยังไม่มีการน าข้อมูลข่าวสาร
จากการให้บริการข่าวสารส าหรับศิษย์เก่า 
เพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาช่องทางการ
ให้บริการข่าวสารที่ตรงกับความต้องการของ
ศิษย์เก่า (เอกสารหมายเลข 1.5-6-2) 

1.5-6-1 เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
1.5-6-2 Facebook คณะวิทยาการ

จัดการ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2558 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี => ดร.ณัฐพล, ดร.นิชชิชญา  

  ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุดา้น 
 นอกจากนี้คณะฯ ยังให้ความส าคัญ
ในกิจกรรมนักศึกษาที่จะเสริมสร้างให้
นักศึกษามีความรู้ และประสบการณ์นอก
ห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สังคม  
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแผน  
 โดยในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มี
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
กิจการนักศึกษาระดับคณะ  เพื่อวางแผน
และร่วมก าหนดรูปแบบการด าเนินด้าน
กิจกรรมนักศึกษา  และให้ค าปรึกษาแก่
นั กศึ กษ า เมื่ อท ากิ จกรรม  (เอกสาร
หมายเลข 1.6-1-1) 
 2. มี การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาจากทุกหลักสูตร  เพื่อท า
ห น้ า ที่ ใน ก า ร เป็ น ตั ว แ ท น ใน ก า ร
ด าเนินงานด้านต่างๆ  และมีการเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้า
ประชุม  วางแผนในการจัดกิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 1.6-1-2) 
 3. ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ  มีการประชุมจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559   และน าเข้าที่
ประชุมระดับคณะ  และสโมสรนักศึกษา  
เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการจัดท าแผนกิจกรรม  (เอกสาร
หมายเลข 1.6-1-3) 

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

1.6-1-2 ค าสั่งแต่งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา  คณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา  2559 

1.6-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคร้ังที่  1/2559 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2 ในแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนนิ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-1) 
       โดยสอดคล้องความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและน าหลัก PDSA/PDCA ไป
ใช้ ในชี วิตป ระจ าวัน เป็ นการพัฒ นา
คุณภาพในโครงการ “กีฬาน้อง-พี่สีส้ม” 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-2) ดังนี้ 
 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 - เพื่อสร้างความสามัคคีมีน้ าใจ จิต
อาสาในการด าเนินโครงการ 
 (2) ด้านความรู ้  
   - ให้ มี ค วามรู้  ค วาม เข้ า ใจและ
ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา  
        - ส่ามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ท ากิจกรรม 
 (4 ) ด้ านทั กษ ะความสั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       - ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา และผู้น านักศึกษาในแต่
ละสาขาวิชา โดยการประชุมแบ่งความ
รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่างๆ 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 - ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน น าเสนอ
ความคืบหน้าในการจัดโครงการให้กับ
กรรมการสโมสรทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.6-2-2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการ “กีฬาน้อง-พี่สี
ส้ม” (คณะวิทยาการ
จัดการ) 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ

ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

    คณ ะวิทยาการจัดการมี การจัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาของ
ค ณ ะ วิ ท ย าก า รจั ด ก า ร  โด ย มี ก า ร
ด าเนินงาน ดังนี้ 
      ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการ
จัดการมีการด าเนินการจัดโครงการการ
พัฒนางานการประกันคุณภาการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับผู้น านักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ) เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
มีการก าหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรม
โครงการต่ า งๆ  โดยจั ดระบบ ให้ทุ ก
กิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาได้น า
หลักการของการประกันคุณภาพมาใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการการ
อบรมด้านการเขียนโครงการโดยใช้วงจร  
PDCA การศึกษาเรียนรู้กระบวนการ
ท างานจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  
และองค์การนักศึกษาตลอดจนการพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น าที่ดีให้กับนักศึกษา 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม 
และประเทศชาติ ในอนาคต  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ สโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ จ านวน 24 คน และ
ตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 26 คน 
รวมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 21 ธันวาคม 
2559 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ  ราชนครินทร์  
(เอกสารหมายเลข 1.6-3-1) 
 
 
 
 
 

1.6-3-1 รายงานสรุปโครงการการ
พัฒนางานการประกนัคุณ
ภาการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ (กิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับผู้น านักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ) 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมี

การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

    การจัดกิจกรรมของคณะวิทยาการ
จัดการในทุกโครงการที่ด าเนินการมีการ 
ประเมนิผลความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ 
ของโครงการ โดยทุกหลักสูตรของคณะที่
ด าเนินโครงการต้องมีการน าส่งรายงาน
ผลการด าเนินโครงการเมื่อโครงการเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน 7 วัน เพื่อ
คณะจะได้น าไปเป็นฐานข้อมูลในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ต่อไป 
 โด ย ใน ปี ก ารศึ กษ า  2559  ทุ ก
โครงการมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 1.6-4-1) 

1.6-4-1 รายงานผลการด าเนนิ
โครงการของคณะ
วิทยาการจัดการ ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี้  

       - “โครงการกีฬาน้อง-พี่สีส้ม” 
       - “โครงการการพัฒนางาน

การประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ 

5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรม
ก า รพั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ าต า ม ตั ว บ่ ง ชี้
ความส าเร็จที่ก าหนด  
 โดยในปีการศึกษา 2559 มีร้อยละ
ความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ร้อยละ  100 ดังรายละเอียดแต่
ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ
ความ 
ส าเร็จ 

แผน
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา
บรรลุ
เป้าหมายไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ก าหนดตัวชีว้ัดในการ
ด าเนินงานตามแผน
และบรรลุผล ดังนี้ 
1. ก าหนดกจิกรรม
ทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 
และด าเนินงานทั้งสิ้น
2 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. ก าหนดระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม 
และด าเนินงานตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
2 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 
3. ก าหนดจ านวน
ผู้เข้าร่วมทั้งหมดทุก
โครงการ จ านวน
ทั้งสิ้น 1,472 คน 
และมีผู้เข้าร่วมจริง

100.00 

1.6-5-1 เอกสารสรุปแบบประเมิน
ความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2559 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ทั้งสิ้น 1,472 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
4.ก าหนดงบประมาณ
ในการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น 89,800 บาท 
และใช้จ่ายจริง
จ านวน 89,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 
  

6 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

     คณะวิทยาการจัดการ  ได้มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  โดย
น าเข้าพิจารณาในที่ประชมุคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา  และคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้การ
จัดกิจกรรมด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและ
มี ป ระสิท ธิภ าพ มากยิ่ งขึ้ น (เอกสาร
หมายเลข 1.6-6-1) 

1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา  คร้ังที่ 2/2559 
วันที่  17 พฤษภาคม 
2560 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2558 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 => อ.จารุต, อ.อัจนา, อ.ปราริชาติ, อ.ปรัชญาเมธี 

  ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวจิัยที่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 คณะวิทยาการจัดการบริหาร
งานวิจยัด้วยระบบสารสนเทศ โดยการ
ด าเนินการผ่าน เว็บไซด์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ 
http://research.rru.ac.th/ 
เพื่อบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ ขอบเขตและประเภทของทุน
วิจัย ประกาศทนุอุดหนุนงานวิจยัทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
ให้นักวิจัยของคณะฯ เข้าใช้ เว็บไซด์เพื่อ
ขอ(โหลด)แบบเอกสารต่างๆ เชน่แบบ
ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบรายงาน
ความก้าวหน้า ฯลฯ เปน็ต้น (เอกสาร 
2.1-1-1) 
      คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการ
บริหารงานวจิัยในระดบัคณะโดยใช้ เว็บ
ไซด์ของคณะวิทยาการจัดการที ่
fms.rru.ac.th เพื่อให้นักวิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลคู่มือนักวิจัย คู่มือจรรยาบรรณ
นักวิจัย ระบบการให้การสนับสนุน การ
ตีพิมพ์ การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ฯลฯ 
เป็นต้น และยังใช้เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บ
ไซด์ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ข้างต้น 
(เอกสาร 2.1-1-2) 
      นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการได้
ด าเนินการพฒันาและติดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการขึ้นเป็นการเฉพาะของคณะฯ  โดย
ด าเนินการบริหารงานวิจัยผา่นการใช้
ระบบฐานข้อมูลงานวิจยัของคณะ
วิทยาการจัดการ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ 
webpage งานวิจยัของคณะวิทยาการ
จัดการ  

2.1-1-1 เว็บไซด์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ของ
มหาวิทยาลยัฯ 
http://research.rru.ac. 
th/ 

2.1-1-2 เว็บไซด์ของคณะวิทยาการ
จัดการ fms.rru.ac.th 

2.1-1-3 เว็บไซด์ระบบฐานข้อมูล
งานวิจยัของคณะ
วิทยาการจัดการ       
http://researchfms. 
rru.ac.th/ 

2.1-1-4  จอภาพ ฐานข้อมูลงานวจิัย 
รายชื่อโครงการวิจัย 

2.1-1-5  จอภาพรายชื่อนักวิจัย 
2.1-1-6 จอภาพการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
2.1-1-7  แบบฟอร์มประเมินความ

พึงพอใจระบบฐานข้อมูล
งานวิจยั 

2.1-1-8 เว็บไซด์ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บ
เอกสาร (e-document) 
ของมหาวิทยาลัยที่เวบ็ไซด์ 
http://doc.rru.ac.th/Do
cClient/ 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
http://researchfms.rru.ac.th/ 
(เอกสาร 2.1-1-3) ซึ่งเก็บบันทกึข้อมูล
เก่ียวกับฐานข้อมูลรายชื่อนักวิจยัและ
โครงการวิจัยของนักวิจัยในคณะ(เอกสาร
2.1-1-4, 2.1-1-5) และบันทึกฐานข้อมูล
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย 
(เอกสาร 2.1-1-6) โดยนักวิจัยสามารถ
ปรับเพิ่มเติมผลงานวิจยัได้ เพื่อติดตาม
และประเมินผลงานวจิัยของบุคคลากรใน
คณะ และยังเปดิให้บุคคลที่สนใจ
โดยทั่วไปภายนอก สามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการสบืค้นข้อมูลผลงานวิจัย
ของนักวิจัยในคณะนอกจากนี้ยงัท าการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลจากนักวิจัยเปน็ระยะด้วย
เช่นกัน (เอกสาร 2.1-1-7) 
       นอกจากนี้คณะวิทยาการยังอาศัย
ความสะดวกในการบริหารงานวจิัยในการ
แจ้งและรับสง่ข่าวสารงานวิจัย ผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจดัเก็บ
เอกสาร (e-document) ของ
มหาวิทยาลยัที่เว็บไซด์ 
http://doc.rru.ac.th/DocClient/ 
(เอกสาร 2.1-1-8) 

2 สนับสนนุพันธกิจดา้นการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                    
 -  ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -  ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -  สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงาน สร้างสรรค์ เช่น 

 คณะวิทยาการจัดการ จัดท า
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานวิจัย ที่ 
ห้องประชาคมวิจัย ชั้นที่ 1 อาคาร 3 
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการงานวิจัยของนักวจิัย และ
เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องเสวนา เพื่อ
ระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู้
ด้านงานวจิัยระหว่างนักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะ(เอกสาร2.1-2-1) 
 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนนิการ
ห้องสมุดส าหรับนักวิจัย ที่ห้องประชาคม
วิจัย ชั้นที่ 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อใช้ค้นคว้าหนังสือ และ
เอกสารด้านงานวิจัย เชน่คู่มือสถิติเพื่อ
งานวิจยั หนังสือรวมเล่มผลงานวิจัยที่น า
ออกเผยแพร่ในงานนิทรรศการงานวิจัยใน

2.1-2-1 ห้องปฏิบัติงานวิจัย (ห้อง
ประชาคมวิจัย) ห้องสมุด
วิจัย, ห้องสมุดคณะ และ
หอสมุดกลาง 

2.1-2-2 เอกสารเผยแพร่แหล่งทุน
วิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

2.1-2-3 เอกสารเผยแพร่แหล่งทุน
วิจัยเชิงพื้นที่ CMOU เชิง
พื้นที่ (หนองแหน, อบต.          
เทพราช, บางปะกง) 

2.1-2-4 ภาพถ่ายการให้ค าปรึกษา
ด้านงานวจิัย 

2.1-2-5 เอกสารเผยแพร่การอบรม
และประชุมวิจัย 

2.1-2-6  ภาพหน้าจอกลุ่ม 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ     
  -  กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวชิาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor) 

โอกาสต่างๆ(Proceedings) เป็นต้น 
    นอกจากนี้คณะวิทยาการยังอาศัย
ความสะดวกในการให้บริการหนังสือ 
เอกสาร และการสืบค้นข้อมูลจาก
หอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 2.1-2-1) 
      คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสรา้งสรรค์ โดยใช้ระบบความ
ปลอดภัยจากการใช้เครือข่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั โดยการใช้รหัสผ่านของ
นักวิจัย (password)แต่ละคนในการเข้าสู่
เครือข่าย อินเตอร์เน็ต และระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และระบบ
รักษาความปลอดภัยของฐานขอ้มูล
งานวิจยัของคณะ โดยการก าหนดให้มี
รหัสผ่านของนักวิจัย (password)แต่ละ
คนในคณะเปน็การเฉพาะเพื่อเข้าถึง
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ     
     นอกจากนี้คณะวิทยาการจดัการ
ส่งเสริมให้มีการป้องกันการลอกเลียน
เอกสารและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
โดยการจัดให้มีเอกสารคู่มือจรรยาบรรณ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และการ
แนะน าให้มีการใช้โปรแกรมระบบ
ตรวจสอบการคัดลอกบทความทาง
วิชาการ 

Facebook และ LINES 

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 คณะวิทยาการจัดการได้จัดสรร
งบประมาณ เพื่อเป็นทนุวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยเปน็ทนุสนบัสนนุ จาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
จ านวนเงิน 806,000.- บาท และเป็นทนุ
สนับสนนุ จากแหล่งทนุภายใน
มหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงิน 590,000.- 

2.1-3-1 แผนงบประมาณวิจัยใน
ระดับคณะ 

2.1-3-2  เอกสารการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการ
วิจัยในระดับคณะ 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

     คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
 1. ทุนสนบัสนนุ จากกองทุน
มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อ
พัฒนางานวิจัยและงานวชิาการ 
 2. เงินทุนสนบัสนุน จากทุน
สนับสนนุการขับเคลื่อนงานวิจยัระดับ
คณะ 
 

2.1-4-1  ระเบียบของสถาบันวิจัย 
เร่ืองงบประมาณในการ
เผยแพร่งานวิจัย 

2.1-4-2 ระบบและกลไกการ
สนับสนนุการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

2.1-4-3 ระบบและกลไกกรรวบรวม
คัดสรรวิเคราะห์สังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 คณะวิทยาการจัดการจัดให้มีการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวิจัย โดย
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และบุคลากรทางดา้นงานวิจัย 
และผลงานทางวิชาการ คณะวทิยาการ
จัดการ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
       

2.1-5-1  สรุปโครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และ
บุคลากรทางด้านงานวิจัย 
และผลงานทางวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

6 ระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใชป้ระโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

-ไม่มี -ไม่มี- 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ => อ.จารุต, อ.อัจนา 
 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 590,000.- 
บาท ภายนอก จ านวน 806,000.- บาท รวมทั้งหมด จ านวน 1,396,000 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ) จ านวน 43.5 คน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  590,000.- 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1,261,000.- 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  44.5 

วิธีการค านวณ  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

1,851,000 
= 41,595.51 บาท/คน 

44.5 

2. แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

41,595.51 
x 5 = 8.32 คะแนน 

25,000 
 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 41,595.51 บาท/คน เท่ากับ 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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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 32,091.95  บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.2-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง ตัวแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตอบรับต่อ AEC ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง / นายจารุต  ฐิติวร, ว่าที่ร้อยโท
ธนเดช  กังสวัสดิ์, นายคมสันต์  ธีระพืช, นางสาวปราริชาติ  รื่นพงษ์พันธ์, นางสาวศิรินันท์  
ค าสี, นายอนุสรณ์  อุดปล้อง 

2.2-2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง การปรับปรุงความ
ปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับพร้อมเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกรราย
ย่อยผ่านไอซีที / นางสาวนิชชิชญา  นราฐปนนท์, นายฉัตรชัย  ไตรธรรม 

2.2-3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง โครงการบูรณาการ
งานวิจัยตามบทบาทของหมาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการจัดการ / นายอ านวย  ปาอ้าย, นายจารุต  ฐิติวร, นาย
ประสาน  นันทะเสน 

2.2-4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู การเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / นายคมสันต์  ธีระพืช, 
นางวิชุดา  จันทร์เวโรจน์, นางสาววงศ์รวี  นพวงศ์ ณ อยุธยา 

2.2-5 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง การศึกษาศักยภาพใน
การท่องเที่ยวแบบ  one  day  trip ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา / นายจัดการ  หาญบาง, นางวิชุดา  
จันทร์เวโรจน์, นายสิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ 

2.2-6 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา เทศบาลต าบล        
บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา / นายประสาน  นันทะเสน, นายจัดการ  หาญบาง 

2.2-7 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการอบรมบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลต าบลเทพราช 
จังหวัดฉะเชิงเทรา / นางดวงฤด ี จ ารัสธนสาร, นางสาวธิตริัตน์  วงษ์กาฬสินธุ์, นางพิมพ์
จันทร์  อารยเมธาเลิศ, นางสิริวรรณ  ชวลิตเมธา, นางสาวอัจนา  ปราชญากุล 

2.2-8 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา / นายกิตติวงค์  สา
สวด, นายประสาน  นันทะเสน 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.2-9 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลต าบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา / นายณฐ  
สบายสุข, นายธนัช  ถิ่นวัฒนากูล, นางสุขิฏฐา  วิริยะไกรกุล, นายปิยะภัทร  คงแสนค า, นาย
บุญสืบ  ขลิบเพ็ง 

2.2-10 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพื้นที่ต าบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา /  
นางสาวสินีนาถ เริ่มลาวรรณ, นางสาวรัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล, นางสาววนิดา  รุ่งแสง 

 

 

ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน
เงิน 

ทุน
ภายนอก 

ทุน
ภายใน 

นายจารุต  ฐิติวร 
ว่าที่ร้อยโทธนเดช  กังสวัสดิ์ 
นายคมสันต์  ธีระพืช 
นางสาวปราริชาติ  รื่นพงษ์พันธ์ 
นางสาวศิรินันท์  ค าสี 
นายอนุสรณ์  อุดปล้อง 

ตัวแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันตอบรับ
ต่อ AEC ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา, 
ชลบุรี และระยอง 

755,500   

นางสาวนิชชิชญา  นราฐปนนท์ 
นายฉัตรชัย  ไตรธรรม 

การปรับปรุงความปลอดภัยด้าน
อาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ
พร้อมเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกร
รายย่อยผ่านไอซีที 

505,500   

นายอ านวย  ปาอ้าย 
นายจารุต  ฐิติวร 
นายประสน  นันทะเสน 

โครงการบูรณาการงานวิจัยตาม
บทบาทของหมาวิทยาลัยในการพัฒนา
ท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการ
จัดการ 

100,000   

นายคมสันต์  ธีระพืช 
นางวิชุดา  จันทร์เวโรจน ์
นางสาววงศ์รวี นพวงศ์ ณ อยุธยา 

แนวทางการส่งเสริม ฟ้ืนฟู การเลี้ยง
ปลากะพงในเทศบาลบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

70,000   

นายจัดการ  หาญบาง 
นางวิชุดา  จันทร์เวโรจน ์
นายสิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ 

การศึกษาศักยภาพในการท่องเที่ยว
แบบ  one  day  trip ตามมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะ
กง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

70,000   
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ผู้วิจัย ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน
เงิน 

ทุน
ภายนอก 

ทุน
ภายใน 

นายประสาน  นันทะเสน 
นายจัดการ  หาญบาง 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

70,000   

นางดวงฤดี  จ ารัสธนสาร 
นางสาวธิติรัตน์  วงษ์กาฬสินธุ์ 
นางพิมพ์จันทร์  อารยเมธาเลิศ 
นางสิริวรรณ  ชวลิตเมธา 
นางสาวอัจนา  ปราชญากุล 

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการ
อบรมบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษา : 
ชุมชนเทศบาลต าบลเทพราช จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

70,000   

นายกิตติวงศ์  สาสวด 
นายประสาน  นันทะเสน 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลเทพราช 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

70,000   

นายณฐ  สบายสุข 
นายธนัช  ถิ่นวัฒนากูล 
นางสุขิฎฐา  วิริยะไกรกุล 
นายปิยะภัทร  คงแสนค า 
นายบุญสืบ  ขลิบเพ็ง 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลต าบลเทพ
ราช จังหวัดฉะเชิงเทรา 

70,000   

นางสาวสินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
นางสาวรัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล 
นางสาววนิดา  รุ่งแสง 

การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของพ้ืนที่ต าบลเทพราช จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

70,000   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย => อ.จารุต, อ.ปราริชาติ, อ.ปรัชญาเมธี 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 5 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 
0.40 จ านวน 3 เรื่อง ผลงานค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 3 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าเท่ากับ 3.60 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ   
1  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 - 

2  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 2 

3  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 - 

4  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 3 

5  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  
 

1.00 - 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 
 - ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  
 - ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณภาพงานสร้างสรรค ์   
6  - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.20 - 

7  - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - 
8  - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - 

9 
 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - 

10  - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 44.5 5 
12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 44.5 5 

วิธีการค านวณ  

1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3.20 
= x 100 7.19 % 

44.5 

2. แปลงค่าร้อยละทีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

7.19 
x 5 = 1.80 คะแนน 

20 
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 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7.19 1.80 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2.3-2 The Development of Constructivist Learning Environment on the Prime Number for 
Grade6 Student 

2.3-3 The Job embeddedness-turnover intentions relationship: Evidence from Thailand 
2.3-4 แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการส าหรับโรงแรมในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 
2.3-5 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือการเรียนรู้: กรณีศึกษาต าบลคลองเขื่อน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร่ น้ าหนัก 
ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความ
เป็นเลิศทางธุรกิจของกลุ่มผู้ส่งออก
มะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา ฉบับ
ประจ าปีที่ 8 ฉบับ
พิเศษที่ 1 2559 

0.8 

The Development of 
Constructivist learning 
Environment on The Prime 
Number for Grade 6 Students 

อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ 15th International 
Conference on 
Developing Real-
Life Learning 
Experience:  Smart 
Education 
Sustainable 
Development June 
16th 2017 

0.4 
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ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร่ น้ าหนัก 
The Job embeddedness-turnover 
intentions relationship: Evidence 
from Thailand 

อ.ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ Under New 
Management 
Innovation for 
sustainable and 
just futures 30th 
ANZAM Conference 
6-9 December 2016 
Brisbane, Australia 
School of 
Management, QUT 
Business School  

0.4 

แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการ
ส าหรับโรงแรมในกลุ่มจังหวัดเบญจ
บูรพาสุวรรณภูมิ 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ วารสารดุสิตธานี ปีที่ 
11 (ฉบับพิเศษ) 
พฤษภาคม 2560  

0.8 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเพ่ือการเรียนรู้: กรณีศึกษาต าบล
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ 
อ.ทักษินาฏ สมบูรณ์ 

วารสารการบริการและ
การท่องเที่ยวไทย ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 
2559) 

0.8 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม => อ.ประสาน, ดร.ธนเดช, อ.สิทธิศักดิ์ 

  ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 จัดท าแผนการบริการวชิาการ

ประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตวั
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวชิาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

คณะวิทยาการจัดการมีรองคณบดีฝ่าย
วางแผน ท าหนา้ที่ควบคุม ก ากบั การ
ด าเนินงานบริการวิชาการของคณะ และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการแก่สังคม(เอกสารหมายเลข 
3.1-1-1) เพื่อเข้ามาท าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการบริการวิชาการเพื่อ
ร่วมกันวางระบบ กลไกขับเคลื่อนงาน
บริการวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการ ด าเนินงานบริการวิชาการ 
ตลอดจนการก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานด้านการบริการ
วิชาการประจ าปี มีการด าเนินการส ารวจ
ความต้องการของประชากรในเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีความต้องการทางด้าน
วิชาการทัง้หมด 6 ศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
1. การท่องเที่ยว 2.นิเทศศาสตร์ 3. การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. การเงินและการ
บัญชี 5. การตลาด และ 6. เศรษฐศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 

คณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการฯ มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 (เอกสารหมายเลข 3.1-1-
3)  เพื่อพิจารณาจัดท าแผนบริการวิชาการ
แก่สังคม ปีงบประมาณ 2560 มีการ
วิเคราะห์ผลส ารวจความต้องการของชุมชน 
ก าหนดจัดโครงการบริการวชิาการฯ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มี
การก าหนดตัวชี้วัดด้วยการเข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 เพื่อวัด
ความส าเร็จของโครงการ และและมีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-4) และ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า

3.1-1-1 ค าสั่งคณะวิทยาการ
จัดการเรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคม
และท้องถิ่น
แผนพัฒนาดา้นการ
บริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2559 

3.1-1-2 ผลส ารวจความ
ต้องการของ
ประชากรในเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
และท้องถิ่น คณะ
วิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 1/2559 เม่ือ
วันที่ 24 มิถุนายน 
2559 ระเบียบวาระ
ที่ 4.1 

3.1-1-4 แผนพัฒนาดา้นการ
บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

3.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 3/2559 วันที่  
ตุลาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 4.3 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คณะเพื่อพิจารณาในการประชมุกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 3.1-1-5) 

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน และมีการก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ซึ่งได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนการ
ด าเนินงานโครงการบริการวชิาการ คณะ
วิทยาการจัดการประจ าปีงบประมาณ 
2559 โดยโครงการบริการวิชาการท าตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยังบังเกิด
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ชุมชนของ
มหาวิทยาลยั เช่น ชุมชนโสธร และชุมชนที่
อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ท าให้มี
การถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีท าให้
เกิดปฏิสัมพันธ์กับชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3.1-2-1 แผนการด าเนนิงาน
โครงการบริการ
วิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

 

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการ
ที่บริการแบบให้เปลา่ 

  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนนิการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยั โดยได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณแผน่ดิน จ านวน 2 โครงการ 
ดังนี ้
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ความรู้ทางดา้นบริหารธุรกิจ 
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“ธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น” 
 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-2) 

3.1-3-1  รายงานสรุป  
           โครงการอบรมเชิง     
           ปฏิบัติการเร่ือง        

“ความรู้ทางดา้น          
บริหารธุรกิจ        
ส าหรับการเป็นผู้   

           ประกอบการ          
เบื้องต้นใน        
จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

3.1-3-2  รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง 
“ธุรกิจออนไลน์   

            เบื้องต้น” 
 

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

   คณะมีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนการจัดโครงการบริการ
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 3.1-4-1) ซึ่งใน
แต่ละโครงการได้มีการติดตามประเมินผล
ทางดา้นความพึงพอใจ และหลงัจาก
ด าเนินการเสร็จมีการติดตามประเมิน

3.1-4-1 รายงานประเมินผล
ความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนการ
บริการวิชาการ 

3.1-4-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการและ
มีการน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เพื่อพิจารณา 
(เอกสารหมายเลข 3.1-4.2) 

ประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ
คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 
20 มิถนุายน 2559  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

จากการประเมินความส าเร็จของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 คณะกรรมการบริการ
วิชาการได้พิจารณาผลการด าเนนิงานที่
ผ่านมา และมีข้อเสนอต่อการจดัโครงการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการ
จัดโครงการบริการวิชาการที่เพิม่มากข้ึน
และมีประสิทธิภาพดังนี ้
      -หลักสูตรควรมีการบรรจุโครงการ
บริการวิชาการในศาสตร์ที่เก่ียวข้องไว้ใน
แผนการด าเนนิกิจกรรมประจ าปีของทุก
หลักสูตร 
     -โครงการบริการวิชาการควรมีการบูร
ณาการกับการเรียนการสอนเพือ่ให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
รายวิชาได ้
     -รูปแบบในการจัดโครงการบริการ
วิชาการควรมีความหลากหลายและเข้ากับ
บริบทของชุมชนไม่เน้นเชงิวิชาการมาก
เกินไป 
      -ควรมีการสร้างความร่วมมือ หรือท า 
MOU กับหน่วยงานในท้องถิ่นในพื้นที่
บริการวิชาการเพื่อความร่วมมือในการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 
     -ควรมีการสรุปผลการบริการวิชาการ
ของคณะวิทยาการจัดการเพื่อเผยแพร่แก่
สาธารณชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของคณะฯ 

3.1-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคม
และท้องถิ่น คณะ
วิทยาการจัดการ
คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 
24 มิถุนายน 2559 

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม => ดร.ณัฐพล, อ.ณฐ 

  ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 ก าหนดผู้รับผดิชอบในการ

ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้
ความส าคัญกบัการส่งเสริมและท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้มุ่งส่งเสริม
และสนบัสนุน การรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณไีทย โดยไดม้ีการ
ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ โดยได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ได้มอบหมายและแต่งตั้งให้รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผดิชอบงาน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-1) โดยมีคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เป็นทีป่รกึษา 
นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งตวัแทนคณาจารย์
จากสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง 7 สาขาวิชาและ 
1 กลุ่มวิชา โดยมีตัวแทนจากสาขาวิชาละ 
2 คน เพื่อเป็นกรรมการในการด าเนินงาน 
ซึ่งคณาจารย์เหล่านี้ ก็เป็นตัวแทนของแต่
ละหลักสูตร ที่มีหนา้ที่ในการด าเนินงาน
ด้านกิจการนักศึกษาและงานด้านการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมของแต่ละ
หลักสูตรอยู่แล้ว และยังได้แต่งตั้งให้
รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีและ
เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบงานดา้นกจิการ
นักศึกษาอีก 1 คน เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ตามล าดบั โดย
คณะกรรมการทั้งหมดนี้จะมีหนา้ที่
รับผิดชอบ ในการจัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดบัคณะ ขับเคลือ่น
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน  
เผยแพร่โครงการ/กิจกรรม/บริการด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   
พัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการและท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สาธารณชน  ประเมินผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังมีหน้าทีใ่นการ
ผลักดันและสนับสนุน การด าเนนิงานด้าน
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมในระดับ
มหาวิทยาลยัอีกด้วย 

2 จัดท าแผนด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 

     คณะวิทยาการจัดการ ได้มกีารจัดท า
แผนงานดา้นท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมของคณะ ให้เป็นไปตามกลไก
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ        
ราชนครินทร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
6 การส่งเสริมสนับสนนุการท านุบ ารุง
ศิลปะ วฒันธรรมและพัฒนาภูมปิัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สากล โดยโดย
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของพนัธกิจการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยัโดยแผนงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมนี้ ได้ผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   ซึ่งในแผนได้ก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) ไว้ดังนี ้
 1. จ านวนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ทางดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน 
 2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในทุก
กิจกรรม 
 3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เห็น
ความส าคัญและมีจิตส านึกในการสืบสาน
และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยที่ดีงามใน
แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ แผนงาน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมของ
คณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการ
ตามแผนยทุธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ

4.1-2-1 แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ
วิทยาการจัดการประจ าปี
การศึกษา 2559 
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และวัฒนธรรมของคณะ โดยประกอบไป
ด้วย 1 โครงการและกิจกรรมย่อยใน
โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวทิยาการ
จัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 1. กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวาย
อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งทา้ยปเีก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2560 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 2. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธร
ขึ้นจากแม่น้ าบางปะกง ปีที่ 247 
ประจ าปี 2560 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

3 ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการ
ก ากับและติดตามการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยทุกโครงการ/กิจกรรม 
จะมีระบบ กระบวนการและขั้นตอนใน
การด าเนินงานดังนี ้
 1. ก่อนด าเนินกิจกรรม 
คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ท าการ
ประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม แล้วน าเสนอกิจกรรม
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
 2. ในการด าเนินกิจกรรม โดยรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาและ
สโมสรคณะวทิยาการจัดการ จะเป็นผู้
ด าเนินงาน ก ากับและติดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่
วางไว ้
 3. หลังจากด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วจะได้มีการสรปุโครงการ/
กิจกรรมเพื่อน าเสนอเข้าที่ประชมุของ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ

4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็จะได้มีการ
ประชุมเพื่อสรุปผลของกิจกรรมและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงการ 
ด าเนินงานในคร้ังต่อ ๆ ไป  
 4. น ารายงานการสรปุผลการจดั
กิจกรรม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะต่อไป (เอกสารหมายเลข 
4.1-3-1) 
     โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะ
วิทยาการจัดการ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  
 1. กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวาย
อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งทา้ยปเีก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2560 เม่ือวันที่ 28 
ธันวาคม 2559 
 2. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธร
ขึ้นจากแม่น้ าบางปะกง ปีที่ 247 
ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2560 

4 ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการ
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะวิทยาการจัดการประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยได้ด าเนนิการจัด
กิจกรรมตามแผน ทั้งนีไ้ด้ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนร้อยละ 100 ของ
แผน ซึ่งผลการด าเนนิงานในภาพรวมทั้ง 
2 กิจกรรมพบว่า ประสบผลส าเร็จเกิน
เป้าหมาย โดย 
 1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ทางดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
(จัดกิจกรรมครบทั้ง 2 กิจกรรม = ร้อยละ 
100) 
 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทกุกิจกรรม 
(กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม = ร้อย

4.1-4-1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรมท าบุญตักบาตร
ถวายอาหารแห้ง เนื่องใน
วันส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 2560 

4.1-4-2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมและสืบ
สานวฒันธรรมประเพณี
อัญเชิญหลวงพ่อโสธรข้ึน
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ละ 100) 
 3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เห็น
ความส าคัญและมีจิตส านึกในการสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดงีามในแต่
ละกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญ
และมีจิตส านึกในการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยในแต่ละกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ทุกกิจกรรม = ร้อยละ 
100 โดย 1.กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวาย
อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งทา้ยปเีก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการสืบ
สานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร้อยละ 85 
และ 2.กิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธร
ขึ้นจากแม่น้ าบางปะกง ปีที่ 247 
ประจ าปี 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคัญและมีจิตส านึกในการสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร้อยละ 82) 

จากแม่น้ าบางปะกง ปีที่ 
247 ประจ าปี 2560 

5 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะวิทยาการจัดการ  ไดน้ าผลจาก
การประเมินกิจกรรมของนักศึกษาและผล
จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย 
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมในปีการศึกษา 
2558 ว่า ควรมีการจัดและปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้มีความหลากหลายมากข้ึน
และนักศึกษาแตล่ะหลักสูตรไดม้ีส่วนร่วม
ที่จะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจ านวน
มากข้ึน  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ ทาง
คณะได้จัดท าแผนและกิจกรรมท าบุญตัก
บาตรถวายอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งทา้ย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยมี
คณาจารย์ บุคลากรของคณะและ
นักศึกษาได้เข้าร่วมเปน็จ านวนมากรวมถึง
ศิษย์เก่าและประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วม

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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กิจกรรมเป็นจ านวนมากเกินเป้าหมาย
ตามที่กิจกรรมได้ก าหนดไว้ และจาก
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมปทีี่ผ่านมาเร่ือง
ความหลากหลายและรูปแบบของ
กิจกรรมนั้น ทางคณะได้ด าเนินกิจกรรมที่
ต้องการให้บุคลากรของคณะและ
นักศึกษาได้มสี่วนร่วมกับทางชมุชนใน
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจาก
แม่น้ าบางปะกง ปทีี่ 247 ประจ าปี 2560 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งก็ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว และเมื่อด าเนินกจิกรรม
เสร็จสิ้นแล้ว ก็ไดน้ าผลการประเมินจาก
นักศึกษาและผลสรปุกิจกรรมเข้าในที่
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งใน
ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปี
การศึกษาต่อไปควรยังคงด าเนนิจัด
กิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับค าชืน่ชมจากผูท้ี่เข้า
ร่วมงานเปน็จ านวนมากและควรวางแผน
ในการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพิ่มอีก 1 หรือ 2 กิจกรรม 
เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการและ
ความสนใจของนักศึกษาและบคุลากรของ
คณะวิทยาการ  ซึ่งข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้
ก็จะได้น าไปพัฒนา ปรับปรุงแผนและ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศกึษา 2560 
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

    ในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางคณะ
วิทยาการจัดการ  ได้มีการเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธรณชน เชน่ ผ่านสื่อ
ทางเว็บไซต์ของคณะ Facebookของ

4.1-6-1 เว็บไซต์คณะวิทยาการ
จัดการ 

4.1-6-2  Facebook คณะวิทยาการ
จัดการ 

4.1-6-3 จดหมายข่าวคณะ
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คณะวิทยาการจัดการ จดหมายข่าวของ
คณะวิทยาการจัดการ เป็นตน้ เพื่อที่จะ
ประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรมของคณะ 
เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เกา่และ
สาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้
รับทราบข่าวสาร 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-1) 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-2) 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-3) 

วิทยาการจัดการ 
 

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมผีลงานเปน็
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ

-ไม่มี- -ไม่มี- 

   การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2558 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
 และเอกลักษณ์ของคณะ => ดร.อ านวย, อ.ประสาน, อ.ธนัช  

  ผลการด าเนินงาน   

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ

วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  
มหาวิทยาลยั รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์
ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏบิัติการประจ าปตีาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวั
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะ
วิทยาการจัดการได้จัดโครงการ
สัมมนาการบรับปรุงและทบทวน
แผนพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์
(เอกสารหมายเลข 5.1-1-2) มีการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคามพร้อมมีการทบทวนปรัชญา 
วิสัยทัศน์ คา่นิยมร่วมของคณะ
วิทยาการจัดการ และไดน้ าผลการ
วิเคราะห์ SWOT (เอกสารหมายเลข 
5.1-1-1) และการทบทวนแผนมาใช้
ในการจัดท าแผนปฏบิัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2560  น าผลวิเคราะห์
เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนโดย
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาได้
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏบิัติการประจ าปีของคณะ
(เอกสารหมายเลข 5.1-1-4)  
ตลอดจนก าหนดแนวทาง ทบทวน
ทิศทางเปา้หมายตามแผนพฒันาคณะ 
พ.ศ.2557-2560 และแผนกลยทุธ์ทาง
การเงิน (พ.ศ.2555-2558) (เอกสาร
หมายเลข 5.1-1-3) พร้อมทั้งจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 
12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

5.1-1-1  ผลการวิเคราะห์ SWOT 
และปรัชญา วิสยัทัศน์ 
ค่านิยมร่วมของคณะ
วิทยาการจัดการ  

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

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

5.1-1-4 แผนปฏบิัติงานและ
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ 2560 

   

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทนุ
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนคา่ใช้จา่ยเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่าง

     คณะวิทยาการจัดการไดน้ าข้อมูล
จากการวิเคราะห์รายงานต้นทุนการ
ผลิต ปงีบประมาณ 2559 จากกอง
นโยบายและแผน (เอกสารหมายเลข 
5.1-2-1) ของมหาวิทยาลัยมาใช้
ประกอบในการประมาณการ รายรับ

5.1-2-1 รายงานต้นทนุผลผลติ 
ปีงบประมาณ 2559 

5.1-2-2 สรุปประมาณการรายรับ
และการจัดสรร
งบประมาณของงานแผน
คณะวิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

ของเงินงบประมาณแผน่ดินและเงิน
รายได้ และยังน าไปใชป้ระกอบการ
พิจารณาการจัดสรรเงินรายได้ให้กับ
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดย
พิจารณาถึงตน้ทุนของแต่ละหลกัสูตร 
(เอกสารหมายเลข 5.1-2-2) 

ปีงบประมาณ 2559   

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการ
ด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีระบบ
และกลไกการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 
5.1-3-1)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3-3) คณะวิทยาการ
จัดการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-2, 5.1-3-3) 
พร้อมจัดท ารายงานตามแบบรายงาน
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3-4, 5.1-3-5,          
5.1-3-6,5.1-3-7) โดยในงบประมาณ 
2560 คณะวิทยาการจัดการได้
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
 1. ด้านเทคโนโลยี เนื่องจากในปี 
2559 มีเหตุไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก 
บ่อยครั้ง มีผลท าให้อุปกรณ์เสียหาย 
ระดับความเสี่ยง 5 
 2. การลดลงของรายได้ ระดบั
ความเสี่ยง 4 
 3. นโยบายการลดใช้วสัดุ
สิ้นเปลือง เชน่ กระดาษ หมึกพิมพ์ 
ระดับความเสี่ยง 5 
 4. ต าแหน่งทางวชิาการของ
อาจารย์ยังมีน้อย ระดบัความเสีย่ง 4 
 5. คุณวุฒิปริญญาเอกมีน้อย 
ระดับความเสี่ยง 3 
 6. การออกกลางคันของนักศึกษา

5.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ 
48/2557 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุม
ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

5.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

5.1-3-4  แผนการบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

5.1-3-5 รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ณ วนัที่ 
30 กันยายน 2559 
(แบบ ปย.1) 

5.1-3-6 รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ส าหรับปี
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มีอัตราค่อนข้างสูง ระดบัความเสี่ยง 4 
 7. พฤติกรรมนักศึกษาที่ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในทางที่ผดิ ระดบั
ความเสี่ยง 5 
 8. ผู้ตรวจประเมินในระดบั
หลักสูตรและในระดบัคณะมีแนวทาง
ในการตรวจประเมินไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับความเสี่ยง 4 
 9. ขาดการบูรณาการ
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้าสู่การปฏิบตัิงานจริง 
ระดับความเสี่ยง 4 
 10. ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับกลักสูตรยังไม่ถึงระดับที่จะขึ้น
ทะเบียนรบัรองของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับ
ความเสี่ยง 4 
 11. ประสิทธิภาพการ เบิก-จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและ
โครงการอยู่ในระดับต่ า ระดับความ
เสี่ยง 3 
 12. กฎ ระเบียบ แบบฟอร์มใน
การประเมินผลปฏิบัติราชการ เช่น 
สมรรถนะไม่ชดัเจน ควรมีการ
ปรับปรุง ระดบัความเสีย่ง 4 
 13. กฎ ระเบียบ เก่ียวกับการ 
เบิก-จ่าย ค่าตอบแทนการสอนเกิน
ภาระงาน ระดับความเสี่ยง 4  

สิ้นสุด วนัที่ 30 กันยายน 
2559 (แบบ ปย.2) 

5.1-3-7 รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก่อน – 
ระดับส่วนงานย่อย 
ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่ 1 
ต .ค. 59 – 31 มี.ค. 60 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4 บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล

อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอยา่ง
ชัดเจน 

 คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ได้บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านดังตอ่ไปนี ้
     1) หลักประสทิธิผล คณะ
วิทยาการจัดการมีแผนพฒันาคณะ
วิทยาการจัดการระยะ 4 ปี (2555-
2559) และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
2560 และได้ด าเนินงานไดส้ าเร็จ
ภายใต้เวลาที่ก าหนด เช่นรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามระยะที่
มหาวิทยาลยัก าหนด ตลอดจนได้
ด าเนินงานตามพนัธกิจหลักของคณะ
ได้ครบถ้วนทัง้ด้านการผลติบัณฑิต 
การวิจัย  การบริการวิชาการ และการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-1, 
5.1-4-2, 5.1-4-3) 
      2)  หลักประสทิธิภาพ คณะ
วิทยาการจัดการได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
ด้านการควบคุมดูแลครุภัณฑ์ และมี
การจัดระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานดา้นการ
ควบคุมครุภัณฑ์และระบบฐานข้อมูล
วิจัยของคณะมีประสทิธิภาพสูงขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-17, 5.1-4-
18) 
      3)  หลักการตอบสนอง คณะ
วิทยาการจัดการให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากนักศึกษาและบุคลากรของ
คณะ ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อ
น ามาสู่การปรบัปรุงแก้ไขให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบสนอง
ตามพันธกิจของคณะดา้นการบริการ
วิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข  
5.1-4-14) 
      4)  หลักภาระรับผดิชอบ  

5.1-4-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานไตรมาส รอบ 
12 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

5.1-4-2 รายงานประจ าปี คณะ
วิทยาการจัดการ ปี 
2559 

5.1-4-3 รายงานประจ าปี คณะ
วิทยาการจัดการ ปี 
2560 

5.1-4-4 ค าสั่งมหาวิทยาลยั            
ราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 
1423/2557 เร่ือง 
แต่งตั้งรองคณบด ี

5.1-4-5 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 33/2557 
เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี 
(อ.วัฒนา, อ.สิริวรรณ,       
อ.อรนุช, ดร.ปรีดาพร) 

5.1-4-6 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการที่ 1/2558 เร่ือง
แต่งตั้งผู้ชว่ยคณบดี      
(อ.จารุต) 

5.1-4-7 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 23/2558 
เร่ืองแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี 
(อ.วัฒนา) 

5.1-4-8 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ 

5.1-4-9 ค าสั่งมหาวิทยาลยั      
ราชภัฏราชนครินทร์ที่ 
1337/2559 เร่ือง 
แต่งตั้งอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่การเงินและ
พัสด ุ

5.1-4-10 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 45/2557 
เร่ือง แต่งตั้ง
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ผู้บริหารคณะระดบัรองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดีได้รบัมอบหมายงานที่
ชัดเจน โดยมีรองคณบดีฝา่ยวิชาการ  
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-4)  และมี
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  ผูช้่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัย  ผูช้่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวชิาการและผูช้่วยคณบดี
ฝ่ายส านักงานและการเงิน (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-5,5.1-4-6, 5.1-4-7) 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่
อย่างสม่ าเสมอเพื่อสื่อสารท าความ
เข้าใจในการปฏิบัติภารกิจร่วมกนั 
    5)  หลักความโปร่งใส  คณะ
วิทยาการจัดการได้ด าเนินการจดัซื้อ
จัดจ้างด้วยความโปร่งใส และยดึความ
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-8) การสรร
หาคัดเลือกบุคลากรได้ด าเนินการตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยัและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรยึดมีความ
ถูกต้องเป็นธรรมและสามารถอธิบาย
กับบุคลากรได้อย่างชัดเจนและ
ด าเนินการในรปูคณะกรรมการ 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อใช้ในการ
บริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข  
5.1-4-13) 
    6) หลักการมีส่วนร่วม  การ
ด าเนินงานของคณะได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดย
เปิดโอกาสให้อาจารย์และเจา้หน้าที่
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ โดยจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-11 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 34/2557 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานวางแผนและ
พัฒนา คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-12 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 37/2557 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.1-4-13 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 48/2557 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-14 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 49/2557 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
ท้องถิ่น 

5.1-4-15 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-16 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-17 ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนครุภัณฑ์ คณะ
วิทยาการจัดการ 
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อาจารย์และเจ้าหน้าที่เปน็ประจ า  
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์
และเจ้าหน้าที่สมัครใจเข้าเป็น
กรรมการชุดต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-10, 5.1-4-
11, 5.1-4-13) 
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ 
ได้จัดให้มีโครงการผู้บริหารพบ
นักศึกษาในแต่ละชัน้ปี เพื่อสื่อสารกับ
นักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-19, 51.-4-
20) 
    7) หลักการกระจายอ านาจ  
คณบดีได้การกระจายอ านาจไปยังรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดีให้ร่วมดูแล
ภารกิจส าคัญ ๆของคณะ เชน่ ด้าน
วิชาการ  ดา้นการวางแผนและพัฒนา  
ด้านกิจการนักศึกษา  ด้านวิจัย  ด้าน
การบริการวิชาการ ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา และด้านจัดการ
ส านักงานและการเงินของคณะ เป็น
ต้น  นอกจากนีไ้ด้ร่วมก าหนดให้
ประธานสาขาวิชาร่วมดูแลการ
บริหารงานวชิาการของสาขาวชิาที่
ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 5.1-4-10, 
5.1-4-11, 5.1-4-12, 5.1-4-13,  
5.1-4-14) 
   8) หลักนิติธรรม คณะวิทยาการ
จัดการได้ยึดความถูกต้องเป็นธรรม 
โดยยึดกฎระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝา่ย  กรณี
เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งจะให้
ความเป็นธรรมกับทุกฝา่ย นอกจากนี้
หากบุคลากรในคณะเห็นวา่ไมไ่ด้ความ
เป็นธรรมสามารถใช้ช่องทางการ

5.1-4-18 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั 
คณะวิทยาการจัดการ 
โดย อ.ธรรมรัตน์ สิมะ
โรจนา, อ.จัดการ  หาญ
บาง 

5.1-4-19 สรุปผลโครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
กิจกรรมประชุมนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

5.1-4-20 รายงานผลการ
ด าเนินงาน โครงการ
พัฒนางานการประกนั
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
(กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับผู้น า
นักศึกษา) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 วันที่ 
21 ธันวาคม 2559 

5.1-4-21 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-22 ค าสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที 67/2557 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ 
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อุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยได้  
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-15,  
5.1-4-16) 
   9) หลักความเสมอภาค  
การบริหารงานของคณะยดึหลักความ
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการจะใช้มาตรฐานเดยีวกัน
ทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการและ
บุคลากรที่เปน็พนักงานมหาวทิยาลัย  
การจัดงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากร ได้จดัสรรให้กับทั้งบุคลากร
สายวชิาการ และบุคลากรสาย
สนับสนนุ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-9) 
    10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
การบริหารงานของคณะมุง่เน้นการ
บริหารงานในรูปแบบองค์คณะบุคคล
ทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับฝ่ายงาน
และระดับคณะ  เช่น คณะกรรมการ
วิชาการคณะ  คณะกรรมการวางแผน
คณะ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ  โดยการ
ตัดสินใจตา่ง ๆ ให้ความส าคัญกับการ
เห็นพ้องต้องกันมากกว่าการลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีง (เอกสารหมายเลข 
5.1-4-10, 5.1-4-11, 5.1-4-12,5.1-
4-21,5.1-4-22, 5.1-4-23) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีจากความรู้
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู ้
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจดา้น
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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6 การก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560 
(ตามเอกสารหมายเลข 5.1-6-1)  
โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้
ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานจัดท า
แผนปฏบิัติราชการ ก าหนดจัด
โครงการและให้ใช้งบประมาณตาม
รายไตรมาส (ตามเอกสารหมายเลข 
5.1-6-2)  
 คณะวิทยาการจัดการโดยคณบดี
มีการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลการ
พัฒนาศักยภาพการพัฒนาตนเองตาม
งบพัฒนาอาจารย์ และไดน้ าเสนอในที่
ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจดัการ 
เพื่อให้อาจารย์ในสังกัดทุกทา่นใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง ในการ
ประชุมคร้ังที่ 6/2559 วันที่ 14 
ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.5 
(ตามเอกสารหมายเลข 5.1-6-3) 
 คณะวิทยาการจัดการโดยรอง
คณบดีวางแผนและพัฒนามีการเร่งรัด
การจัดโครงการ การใช้งบประมาณ
พัฒนาบุคลากร ในการประชุม
อาจารย์ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 1 
มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการ
ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนที่
ก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข 5.1-
6-4) 
 คณะวิทยาการจัดการโดยรอง
คณบดีวางแผนและพัฒนามีการหารือ
การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการ และเร่งรัด
การจัดโครงการและการใชง้บพฒันา
บุคลากร ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 4 
เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.7 

5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2560 คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-6-2 แบบเสนอโครงการ/
แผนปฏบิัติ
การงบประมาณ ประจ า
งบประมาณ พ.ศ.2560 

5.1-6-3 รายงานการประชุม
อาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 6/2559 
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 
2559 ระเบียบวาระที่ 4.5 

5.1-6-4 รายงานการประชุม
อาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 1/2560 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 
ระเบียบวาระที่ 4.5 

5.1-6-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 5/2560 วันอังคาร
ที่ 4 เมษายน 2560 
ระเบียบวาระที่ 4.7 

5.1-6-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 7/2560 วันอังคาร
ที่ 16 พฤษภาคม 2560 
ระเบียบวาระที่ 4.6 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ตามเอกสารหมายเลข 5.1-6-5) และ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 7/2560 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ระเบียบ
วาระที่ 4.6 (ตามเอกสารหมายเลข 
5.1-6-6)  

7 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกนั
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข              
5.1-7-1) เพื่อท าหน้าที่ก ากับติดตาม
การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และคณะ จาก
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตวับง่ชี้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ท าหน้าที่
เป็นกลไกเพื่อควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพ และจัดท าแผน
กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 
5.1-7-2) และได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองเสนอต่อกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา (เอกสาร
หมายเลข 5.1-7-3) และรายงาน
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ สกอ. ก าหนด
ผ่านระบบ CHE QA Online 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-4) และ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัว
บ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข
5.1-7-5) เพื่อท าหน้าที่ก ากับ ดแูล 
และด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ทีไ่ดร้ับ 
มอบหมาย ส่งข้อมูลตัวบง่ชี้ที่
รับผิดชอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
เอกสารหลักฐาน และเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน ประสานงาน
ระหว่างผู้ก ากับ ดูแล ผู้รับผิดชอบ

5.1-7-1 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบั
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ที่ 
4/2560 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.1-7-2  แผนยุทธศาสตร์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2557-
2560 

5.1-7-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.1-7-4  ระบบ CHE QA Online 
5.1-7-5  ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูล
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดท า
รายงานการประเมิน
ตนเอง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ที่ 
5/2560 ฉบับลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.1-7-6  โครงการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
(กิจกรรมอบรมให้ความรู้
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ด าเนินการและผู้จัดเก็บข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน สนบัสนุนข้อมูล 
และรายงานผลการด าเนินงานในส่วน
ที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ส่งข้อมูลตัวบ่งชีท้ี่รับผิดชอบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร
หลักฐาน และเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน ประสานงานระหวา่งผู้
ก ากับ ดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนนิการ
และผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูล 
เอกสาร/หลักฐาน ตัวบง่ชี้ตามเกณฑ์
มาตรฐานให้บรรลุเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาการ
จัดการ ได้ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนางานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตาม
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนนิงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในแผนงาน โดยมีกิจกรรมดังนี ้
 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสตูรและ
แนวปฏิบัติในการด าเนนิการตาม
เกณฑ์ และร่วมท ากิจกรรม 
Workshop เก่ียวกับงานประกนั
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข
5.1-7-6) 
 2. กิจกรรมสนับสนุนการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-7) 
 3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
ผู้น านักศึกษา คณะวทิยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-8) 
 ส าหรับคณะวิทยาการจัดการ ได้
ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรทุก
ระดับได้รบัการเผยแพร่ความรู้ดา้น

เร่ืองเกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตรและแนว
ปฏิบัติในการด าเนินการ
ตามเกณฑ์) 

5.1-7-7  โครงการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
(กิจกรรมสนับสนุนการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน) 

5.1-7-8  โครงการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
(กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับผู้น า
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ) 

5.1-7-9  ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

5.1-7-10 แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดบั
หลักสูตร 

5.1-7-11 แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในระดบั
คณะ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วย
การให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการด าเนินงานตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ที่
สอดคล้องตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด (เอกสารหมายเลข 5.1-7-9) 
โดยในปีการศึกษา 2559 ก าหนดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสูตร ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-10) ระดับ
คณะ ช่วงเดือนกันยายน 2560 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-11)  โดย
พิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2559 จ านวน 12 เดือน 
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 
กรกฎาคม 2560 ส าหรับการเขียน
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร ก าหนดให้เขียนรายงานผล
การด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ส่วน
ระดับคณะ เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยก าหนดให้มีการ
วิเคราะห์สถานภาพตนเอง 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร => ดร.ปรีดาพร, ดร.พิพรรธน์ 
 

  ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 มีระบบและกลไกในการ

ก ากับการด าเนนิการประกนั
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและ
กลไกการด าเนนิการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร ดังนี ้
 1. มีการวางแผน (Plan)  
 มีแผนการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
โดยคณะมีระบบและกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1 มีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ทุกหลักสูตรยึดถือและ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน (เอกสาร
หมายเลข 5.2-1-1) 
  1.2 คณะวิทยาการจัดการมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพื่อด าเนินงานในการ
ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

5.2-1-1 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 

5.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ที่ 
4/2560 ฉบับลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.2-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
ที่ 5/2560 ฉบับลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.2-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

5.2-1-5 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
(กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เร่ืองเกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตรและแนว
ปฏิบัติในการด าเนินการ
ตามเกณฑ์) 

5.2-1-6 โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ของหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนที่ได้จัดท าไว้ และรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-1-2) 
  1.3 คณะวิทยาการจัดการมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้
จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข      
5.2-1-3) 
 2. มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (DO) 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ประชุมเพื่อก ากับ ติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา ดังนี ้
 คร้ังที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจดัการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-4) 
 นอกจากนี้คณะยังมีการด าเนนิการ
ก ากับการด าเนนิงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ดังนี ้
 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
หลักสตูรจดัท า
รายงานการ
ประเมินตนเอง 

ส.ค. 2559 - ก.ค. 
2560 

หลักสตูรน าเสนอ
แผนพัฒนางาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
Improvement 

ก.พ. 2560 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
(กิจกรรมสนับสนุนการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน) 

5.2-1-7 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
และอบรมเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง การเตรียมความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และ
การวิพากย์แผนพฒันา
หลักสูตรตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

5.2-1-8 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
พิจารณาวิพากย์ร่างคู่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแบบ
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 

5.2-1-9 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจ
ประเมินของคณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

5.2-1-10  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
Plan ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
รายงาน
ความก้าวหน้าของ
หลักสตูรรอบ 6 
เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ก.พ. 2560 

คณะด าเนินการ
รวบรวมและ
ติดตาม มคอ.3/
มคอ.5 จาก
หลักสตูร ภาค
เรียนที่ 1/2559 
และ มคอ.3 ภาค
เรียนที่ 2/2559  

ก.พ. 2560 

คณะด าเนินการส่ง
แบบสอบถามให้
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและ
นักศึกษา
ด าเนินการ
ประเมินผลงาน
บริหารจดัการ
หลักสตูร 

ก.พ. 2560 

คณะด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร แล้วน า
ข้อมูลใส่ในตาราง
พร้อมให้คะแนน
เกณฑ์คณุภาพ 

ก.พ. 2560 

การติดตามความ
สมบูรณ์ของการ
ด าเนินงานแตล่ะ
องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ประกอบท่ี 1        
การก ากับ
มาตรฐาน 

ส.ค. 2559 – ก.ค. 
2560 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
องค์ประกอบท่ี 2     
บัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 3 
นักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4    
อาจารย ์
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสตูร การเรียน
การสอนและการ
ประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบท่ี 6          
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

 
 3. มีการประเมินคุณภาพภายใน 
(Check) 
 มีการรายงานผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ โดยบรรจุเป็น
วาระสบืเนื่องในการประชุมอาจารย์ระดับ
คณะทุกคร้ัง นอกจากนี้คณะ ไดร้ับการ
ตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ปลีะ 1 คร้ัง 
ดังนี ้
 3.1 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
(กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การ
ประเมินระดับหลักสูตรและแนวปฏิบัติใน
การด าเนินการตามเกณฑ์) โดยก าหนดให้
ทุกหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดบัหลักสูตร ใน
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง
การะเกด (เอกสารหมายเลข 5.2-1-5) 
 3.2 คณะวิทยาการจัดการมีการ
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (กิจกรรม



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

68 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สนับสนนุการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน) ในระหว่างวนัที่ 7 – 
18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-6) 
 3.3 คณะวิทยาการจัดการได้มีการ
สนับสนนุให้อาจารย์และเจา้หนา้ที่สาย
สนับสนนุของคณะเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การเตรียมความพร้อม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
และการวิพากย์แผนพฒันาหลักสูตรตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และการขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQR  ในวันที่ 
5-6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเจ้าพระยา 
อาคารบัณฑิตศึกษา ชัน้ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ (เอกสารหมายเลข 
5.2-1-7) 
 3.4 คณะวิทยาการจัดการ ได้มกีาร
สนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
คณะเข้าร่วมประชุมพิจารณาวพิากษ์ร่าง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และ
แบบรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชัน้ 4 อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-8) 
 3.5 คณะวิทยาการจัดการมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้ง 3 ท่านเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในเข้าขึ้น
ทะเบียน TQR ของทุกหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 5.2-1-9) 
 4. การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามการด าเนินงาน (Act) 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสูตรในปีการศึกษาทีผ่่านมา ซึ่งได้รบั



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

69 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความเห็นชอบจากทีป่ระชุมกรรมการ
ประจ าคณะคร้ังที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อน าผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 โดยผลการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะได้มีการเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพใน
ระดับหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร ดังนี ้
 1. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 ทุก
หลักสูตรควรต้องผ่านการประเมินคะแนน 
3.01 ระดับดีขึ้นไป เปน็เวลา 2 ปี
ติดต่อกัน เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียน TQR โดย
มีวิธีการในการจัดท า มคอ.7 ให้เรียบร้อย 
และเชิญผู้ตรวจมาด าเนินการทดลอง
ตรวจก่อนรับการตรวจจริง 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ควรผลักดันให้มีการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ เชน่ น าเสนอในที่ประชุม
วิชาการ ติดตามการจัดประชุมวชิาการ
จากหน่วยงานตา่งๆ ทั้งนี้ผลงานจาก
นักศึกษาระดับปริญญาโทก็สามารถน ามา
นับคะแนนได ้
 3. การจัดท าแผนพฒันาประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตรนิเทศศาสตร์
บัณฑิต มีการเสนอขอกรอบอัตราก าลัง
เพิ่ม เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษามาก 
ดังนั้นประธานสาขาวชิาที่มีจ านวน
นักศึกษามากควรมีการประชุมหารือ
แนวทางในการขอกรอบอัตราก าลังเพิ่ม
เช่นเดียวกัน 
 4. การจัดท าแผนพฒันาประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตร มีการจดัท าจาก
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินผล ซึง่บางหัวข้อสามารถแก้ไข
ข้อเสนอแนะได้ด้วยวาจา ไม่จ าเป็นต้อง
น ามาระบุในแผนพฒันาประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ทัง้นี้ 
ข้อเสนอแนะที่น ามาจัดท าแผนพัฒนา
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรไม่ควรเกิน
กว่า 3 ข้อ 
 5. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ควรมี
การหารือในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก าหนดแนวปฏบิัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งนีส้ามารถก าหนดทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์เฉพาะวิชาเอกบังคับได้ 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-10) 
 ส าหรับในระดบัคณะ ได้มีการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 
2558 ที่ผ่านมา มาจัดท าแผนพฒันาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) คณะวทิยาการ
จัดการ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้นเพื่อน าไปสู่การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานจัดโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และสาย
สนับสนนุในระดบัคณะ และมีการส่งเสริม 
สนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใน
ระดับมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพให้มาก
ขึ้น 

2 มีคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
(เอกสารหมายเลข 5.2-2-1) เพื่อท า
หน้าที่ก ากับ ตดิตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพในระดับ
คณะและระดบัหลักสูตร และค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาและ

5.2-2-1  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ที่ 
4/2560 ฉบับลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.2-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดท า
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (เอกสารหมายเลข5.2-2-2)  โดยมี
การก าหนดให้ทุกหลักสูตรรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนนิการตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 ตามระบบใน
รอบ 6 เดือน โดยผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งในสว่นของคณะและ
หลักสูตร  (เอกสารหมายเลข 5.2-2-3) 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาในระดบัคณะ ได้มีการ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาในทกุภาค
การศึกษา โดยน าแผนพัฒนาดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ทั้ง 8 หลักสูตร
เข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 5.2-2-4, 
5.2-2-5) เพื่อน าไปเปน็แนวทางในการ
พัฒนาการด าเนนิงานประกันคณุภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

รายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
ที่ 5/2560 ฉบับลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.2-2-3  บันทึกข้อความที่ ศธ
0548.05/ว116 เร่ือง
รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินการตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 รอบ 6 
เดือน ระดับหลักสูตร 

5.2-2-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.2-2-5 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 8 หลักสูตร 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนนุการด าเนนิงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสนับสนนุ
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบของการประกันคณุภาพ
ระดับหลักสูตร อาทิเชน่ คณะฯ จัดสรร
งบประมาณส าหรับสนับสนุนให้ทุก
หลักสูตรด าเนินโครงการที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งด้าน
วิชาการ ดา้นบริการวิชาการ ด้านการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และสอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักและให้
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งยัง
จัดสรรงบประมาณให้ทุกหลักสตูร ใช้
ส าหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 

5.2-3-1  รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

5.2-3-2  ภาพถ่ายวัสดุ และ
อุปกรณ์เพื่อสนับสนนุ
การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.2-3-3  ระบบ E-Document 
ของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทั้งมีการ
จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให้น าไปเพิ่มพูน
ความรู้ และศักยภาพเพื่อน ากลบัมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (เอกสาร
หมายเลข 5.2-3-1, 5.2-3-2) 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยงัจัดสรร
ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและ
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
อาทิเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้านนิเทศ
ศาสตร์ ห้องสมุดประจ าคณะ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบของการประกันคณุภาพ
การศึกษา  
(เอกสารหมายเลข 5.2-3-3,5.2-3-4,5.2-
3-5, 5.2-3-6) 

5.2-3-4  ภาพถ่ายห้องปฏิบัตงิาน
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

5.2-3-5  โครงสร้างการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
คณะวิทยาการจัดการ 

5.2-3-6  เว็บไซต์คณะวทิยาการ
จัดการ 
http://fms.rru.ac.th 

 

4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 หลักสูตร ที่สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการทั้ง 8 หลักสูตร ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดย
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒทิั้งจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน็ผู้ตรวจ
ประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1, 
5.2-4-2) 
 โดยผลการประเมินทัง้ 8 หลักสูตรมี
ดังนี ้
 
หลักสูตร คะแนน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการ 

3.29 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

3.36 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 

3.16 

5.2-4-1  บันทึกข้อความแจ้ง
ก าหนดการ รายชื่อ และ
รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดบั
หลักสูตร ทั้ง 8 หลักสูตร 

5.2-4-2  ก าหนดการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

5.2-4-3  แบบสรุปคะแนนการ
ตรวจประเมินระดบั
หลักสูตร 

5.2-4-4 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 8 
หลักสูตร 

5.2-4-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 24 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

73 
 

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
หลักสูตร คะแนน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3.08 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 3.07 
หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร ์

3.23 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว 

2.84 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
บริหารธุรกิจ 

3.05 

 
 ซึ่งหลังจากการรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ทุกหลักสูตรมีการน าผล
ประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ตามล าดบั เพื่อน าผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการ
ประเมินทั้ง 8 หลักสูตร มีดังนี ้
(เอกสารหมายเลข 5.2-4-3, 5.2-4-4, 
5.2-4-5) 
ซึ่งหลังจากการรับการประเมินคณุภาพ
ภายใน ทุกหลักสูตรมีการน าผลประเมิน
คุณภาพภายในและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ตามล าดบั  
 โดยคณะกรรมการการประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร ได้มีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในรายหลักสูตร 
ดังนี ้

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารธรุกิจ 

สิงหาคม 2560 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการและขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  

- ควรมีระบบกลไกลในการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

- ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์อง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว ้(จัดตั้งคณะกรรมการทวน
สอบ) 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- ควรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ให้ตรงกับศาสตร์สาขาวิชาให้เพิ่มมากขึ้น 

- ควรมีการน าแบบสอบถามข้อ
ร้องเรียนมาปรับปรุงแก้ไขในหลกัสูตร 

- การจัดการเรยีนการสอนควรมี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการตลาด 

- ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ตอบสนองคุณลักษณะการ
เรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ด้านภาษาตา่งประเทศและเทคโนโลย ี

- ควรส่งเสริมสนับสนนุการเพิ่ม
ศักยภาพอาจารย์ด้วยการท าผลงานทาง
วิชาการเพิ่มข้ึน 

- ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้
งานวิจยัมาบูรณาการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ควรส ารวจความต้องการสิง่
สนับสนนุการเรียนการสอนจัดหาให้
เหมาะสมและเพียงพอ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

- คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิหลักสูตรควรเก็บข้อมูลให้ครบ
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และให้เป็นข้อมูลตามความเป็นจริง 

- การวางแผนบริหารงานของ
หลักสูตรควรมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน 

- ควรมีการจัดการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- หลักสูตรควรทบทวนการรายงาน 
มคอ.7 และเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามกรอบเวลา  หากรวมอยู่ในเล่ม
เดียวกันต้องรายงานภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2558  และควร
มีการน าผลการประเมินในรอบที่แล้วหรือ
รายงานมคอ.7 ของปี 2557 มาพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2558 เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตามข้อเสนอแนะนั้น 

- หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรซึ่งสอดคล้องกับแผนของคณะ 
และมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มีการพัฒนาได้
สอดคล้องกับแนวทางหรือเป้าหมายของ
การพัฒนาหลักสูตรได้ตามจุดเนน้จุดเด่น
ของหลักสูตรหรือมีวุฒิระดับปริญญาเอก 
และเข้าสู่ต าแหนง่ผลงานทางวิชาการ
ได้มากข้ึน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมกีาร
ท าวิจัยทางดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ
อบรม/พัฒนาความรู้เพิ่มเติมทางด้านการ
บริหาร/ธุรกิจ เพื่อให้สามารถใช้องค์
ความรู้มาพัฒนาหรือถ่ายทอดความรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ผลติบณัฑิตด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   - ควรมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัย/การบริการทางสังคม/
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยให้ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และรายงานผลใน มคอ.5 ที่มี
ความสอดคล้องกับรายวชิาที่เปดิสอน
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการ  
บูรณาการดังกลา่ว 

   - หลักสูตรควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร เชน่ จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของ
นายจา้ง จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าภายใน 
1 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 

    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ
มีขั้นตอนการด าเนนิการที่ชดัเจน เป็นไป
ตามที่ได้ระบไุว้ใน มคอ.2 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 

   - การด าเนินการในทุกองค์ประกอบ
ควรรายงานผลการประเมินกระบวนการ 
วิธีการปรับปรุง ผลทีไ่ด้รับจากการ
ปรับปรุง และการด าเนินโครงการ เช่น 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้
เห็นเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 

   - ควรจัดท าระบบสารสนเทศใน 
เชิงปริมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และตรงกนัในทุกจุด ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด เช่น ข้อมูลจ านวน
นักศึกษา ข้อมูลจ านวนบัณฑิต เป็นต้น 

     - เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ไมผ่่าน 
หลักสูตรควรเร่งด าเนินการในการก ากับ
ติดตามและปรับปรุงการด าเนนิงานของ
หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ 
 - ควรมีการจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่
เข้ามาเรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 - ควรมีการรายงานการคงอยู่และ
รายงานส าเร็จการศึกษาอยู่ควรรายงาน
ย้อนหลัง 3 ป ี
 - ควรสนับสนุนให้อาจารย์ใน
หลักสูตรมีต าแหน่งและผลงานวชิาการ
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เพิ่มข้ึน 
 - ควรมีการทบทวนการจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
 - ควรเพิ่มงบประมาณในการจัด
กิจกรรมให้เพียงพอ 
 - ควรมีการทบทวนระบบการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
 - ควรมีการบ ารุงรักษาสภาพการใช้
งานของอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียน
สม่ าเสมอ 
 - ควรจัดอุปกรณ์ในการเรียนให้
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
 - ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในห้องเรียนให้สมบูรณ์ 

 7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิานิเทศศาสตร ์

 - สาขาวชิาควรมีแผนรองรับการ
บริหารจัดการอัตราก าลังทีย่ังมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

 - พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทัง้
ทางดา้นการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกและการท าผลงานทางวชิาการการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 - สาขาวชิาควรมีแผนรองรับการ
บริหารจัดการอัตราก าลังทีย่ังมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
 - การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ทั้งทางด้านการศึกษาต่อในระดบัปริญญา
เอกและการท าผลงานทางวชิาการการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิา
การเงินและการบญัช ี
 - ควรหาแนวทางหรือด าเนนิการใน
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษาในศาสตร์เฉพาะทางสาขาวิชา 
 - ควรหาแนวทางหรือด าเนนิการ
ช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนให้คงอยู่
ในสาขาวชิาตลอดหลักสูตร 
 – ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการและขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

– ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์น าผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์
เผยแพร ่

- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 
เพื่อน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 - ควรน าผลการประเมิน
กระบวนการมาปรับปรุง/พฒันาหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 – การจัดการเรียนการสอนควรมี
การบูรณาการกับ การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมในรายวชิา 
 – ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิใ์น
ทุกด้านและให้เกินร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทั้งหมด หรือในทุกรายวิชา 
 - ควรท าการส ารวจความต้องการ
และน ามาสู่กระบวนการในการวางแผน 
และพัฒนาปรับปรุงอยา่งต่อเนือ่งและเป็น
รูปธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์ 

5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 คณะฯ มีการน าผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของทั้ง 8 
หลักสูตร เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพือ่น าผล
การประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดย
คณะกรรมการประจ าคณะฯ มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 
(5.2-5-1) 
 1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารธรุกิจ 
 - ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่

5.2-5-1 ตารางวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตร
และแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

5.2-5-2 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

5.2-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 
2560 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
รับผิดชอบและมีอาจารย์ 1 ท่านได้เข้าสู่
กระบวนการให้คณะกรรมการภายนอก
ตรวจสอบต ารา และอาจารย์อีก 2 ท่าน
ก าลังด าเนินการพฒันาเอกสาร
ประกอบการสอน 
 - อาจารย์ประจ าสาขาวชิาได้
ด าเนินการปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนทุกคร้ังเพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนการสอน  
 - มีการจัดท าแบบสอบถามเพื่อรับ
ข้อร้องเรียน 
 - ได้มีการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ให้กับนักศึกษา 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 - มีการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับ
นักศึกษา 
 - มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 - มีการบูรณาการการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับการเรียนการ
สอน 
 3.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 
 - หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของทุกตัว
บ่งชี ้
 - หลักสูตรมีการสนับสนนุให้
อาจารย์ท าผลงานวจิัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ที่ สกอ.รับรอง 
 4. หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
 - มีการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มโครงการเสริม
ทักษะด้านภาษา และด้านวิชาชพี 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม
ในการท าวิจัย 
 5.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 - มีการสนับสนนุให้อาจารย์ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก 
 - มีการสนับสนนุให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับการพัฒนาทางด้านการท า
ผลงานทางวชิาการ 
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 - ได้ด าเนนิการจัดท าแบบประเมินฯ
ของสาขาวิชา และด าเนนิการเก็บข้อมูล
จากนักศึกษาที่มารายงานตวัในวันส าเร็จ
การศึกษา 
 - ได้ด าเนนิการโดยจัดให้มีการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
ประชุม เพื่อด าเนนิการตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประเมินฯ 
 - ได้ด าเนนิการปรบัให้สอดคล้อง
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมิน
ฯ โดยมอบหมายให้อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรเตรียมข้อสอบส าหรับการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ให้กับนักศึกษา 
 7.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - มีการสนับสนนุให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาเอก
มากข้ึน 
 - มีการจัดการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา โดยก าหนดเปา้หมายให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับ มคอ.2 
 - มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดย
น าผลการส ารวจข้อมูลคุณลักษณะและ
ทักษะจากนักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย ผู้ใช้
บัณฑิต อัตลักษณ์ของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลยั มาก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนา 
 8. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 
สาขาวิชาการตลาด 
 - มีการเก็บข้อมูลด้านการมีงานท า
ของบัณฑิตด้วยตนเอง 
 - มีการน าเอา มคอ.2 อัตลักษณ์และ
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
คุณลักษณะมาเปน็แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษา 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตร ที่สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการทั้ง 8 หลักสูตร มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านใน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทั้ง 
8 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-6-1) 
ดังนี ้
 

หลักสูตร คะแนน 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

3.29 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

3.36 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

3.16 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

3.08 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 3.07 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

3.23 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

2.84 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

3.05 

 
 
 

5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ 

5.2-6-2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

5.2-6-3 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิา การตลาด 

5.2-6-4 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

5.2-6-5 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559หลักสูตร
บัญชบีัณฑิต 

5.2-6-6 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร ์

5.2-6-7 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตร
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ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

5.2-6-8 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิา บริหารธุรกิจ 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

 จากผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การ
ประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3 
25.08 

= 3.14 คะแนน บรรลุ 3.14 คะแนน 8 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  
24 

11 
X100 = 24.72 % บรรลุ 3.09 คะแนน 44.5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
20 

3 
X100 = 6.74 % ไม่บรรล ุ 0.56 คะแนน 44.5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ  
15 

38.42 - 
25 X100 = 53.68 % ไม่บรรล ุ 0 คะแนน 
25 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 
เฉลี่ยรวม  

2.80 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

3 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) บรรลุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์

5 คะแนน 
1,851,000 

= 
41,595.51  
บาท/คน 

บรรลุ 5 คะแนน 
44.5 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

84 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 5 
3.20 

X 100 = 7.19 % บรรลุ 1.80 คะแนน 
44.5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

3.60 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

4.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม       
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และอัตลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 7 ข้อ (ข้อ 1-4, 6, และ 7) ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบ
ก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 

4 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1- 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.22 5.00 3.14 2.80 ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  วิจัย 3 5.00 4.00 1.80 3.60 ระดับคุณภาพ  
ด ี

องค์ประกอบที่ 3  บริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพ  
ด ี

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพ 
 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับคุณภาพ  
ด ี

รวม 13 2.16 4.57 2.47 45.59/
13 

 

ผลการประเมิน  ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

3.51 ระดับคุณภาพ ดี 

 
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น  โอกาสในการพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะในการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1.  หลักสูตรที่เปิดสอนภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ

วิทยาการจัดการ จัดเป็นการบูรณาการการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
โดยการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพเป็นนักปฏิบัติมือ
อาชีพ 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละปี ท าให้คณะได้
รับทราบข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

2. หลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละหลักสตูรประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรแต่ละ
สาขาวชิา ที่มทีั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพรอบดา้น
เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษาทัง้จากการเรียนรู้ภายใน
ชั้นเรียนและการศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

2. ความร่วมมือที่ได้รับจากชุมชนและท้องถิ่นท าให้เรา
ทราบถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อคณะวิทยาการ
จัดการ อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เปน็ต้น 

3. แผนการพัฒนาหลักสตูรของคณะวิทยาการจัดการ ได้มี
การก าหนดหลักสูตรใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาควบคู่ไปกบั
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และความต้องการการ
เรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3. ในการพัฒนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศยุค
ปัจจุบนั สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการจดัการเรียนการสอน
และการบริการทางวิชาการของคณะมากยิ่งขึ้น 

 4. คณะวิทยาการจัดการวางแผนทีจ่ะขยายเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งทางวิชาการและวิชาชีพกับ
หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากข้ึน 
รวมถึงการเข้าสู่ระบบการปฏิบตัิสหกิจศึกษา เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. การจัดสรรกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ควรสอดรับกับ

จ านวนนักศึกษาตามจริง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตเปน็ไปตามระบบและกลไกอย่างต่อเนื่อง 

1. มหาวิทยาลยัควรผลักดันเรื่องกรอบอัตราก าลังทั้ง
สายวชิาการและสายสนับสนุนให้ชัดเจนและจริงจงั 

2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาควรค านึงถึงเปา้หมายที่คณะและ
สาขาวชิาก าหนด 

2. การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยควรสร้าง
การมีส่วนร่วมจากระดบัคณะและสาขาวิชามาก
ยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เร่ืองการจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากรเป็นเร่ืองส าคัญที่ควรก าหนดแผนการ
สนับสนนุที่ชดัเจน รวมถึงการมองเห็นการพัฒนาทีส่อด
รับกับความต้องการการเรียนของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ควรค านึงถึงการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างมีระบบและกลไกทีช่ดัเจน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. การวิจัยมีลักษณะเปน็สหวิทยา เป็นงานวิจัยทีบู่รณา

การศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน
การบัญชี การตลาด เข้าด้วยกนั 

1.  อาจารย์และบุคลากรได้รับการส่งเสริมกระตุ้นและมี
ระเบียบก าหนดการท าผลงานเป็นผลให้มีการท า
ผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

2.  งานวิจยัมีลักษณะเป็นงานวจิัยแบบมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่น เชน่ หอการค้า  เทศบาลต าบล 
และมีเนื้อหาที่บูรณาการกับท้องถิ่นเพื่อผลในการ
พัฒนาและใชป้ระโยชน์ในท้องถิน่ 

2.  ได้รับโอกาสในการจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุน
งานวิจยัจากมหาวิทยาลยัโดยตรง เพื่อให้คณะฯ
ด าเนินการบริหารจัดการทุนวจิยัในคณะไดโ้ดยตรง 
และแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น 

3. งานวิจยัสอดรับกับยทุธศาสตร์และนโยบายของ
ประเทศ เช่น งานวิจยัผู้สงูอายุ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการส่งเสริม SMEs 

3.  การได้รับการติดต่อ และการสรรหาแหล่งทุนวิจัย
จากภายนอก มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 

 4. นักวิจัยมีการตื่นตัวในการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้สูงขึ้น 1. กระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่ง

ภายนอกให้มากข้ึน 
2. พฒันาเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความ

วิชาการ 
2. กระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้

มากข้ึน 
3. องค์ความรู้การวิจัยส าหรับนักวิจัยให้มีความ

หลากหลายและลุ่มลึกมากขึ้น 
3. จัดให้งานวิจัยมีการนับภาระงานที่ชัดเจน เพื่อ

ชดเชยหรือทดแทนภาระงานส่วนอ่ืน 
4. การใช้ภาษาตา่งประเทศ (อังกฤษ) ในบทความวิจัย

และงานวิจัย 
4. ควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบทความวารสารจาก

ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะวิทยาการจัดการมีวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถทางดา้นบริหารธรุกิจ สามารถที่จะ
บริการวิชาการที่หลากหลายและสนองตอบต่อความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

1. สาขาวชิาตา่งๆ มีความตื่นตวัในการของบประมาณ
แผ่นดินเพื่อน ามาจัดโครงการบริการวิชาการ 
โดยเฉพาะสาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สาขาวชิาการเงนิและการบัญชี เป็นต้น 

2. โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
เป็นโครงการที่จัดแบบให้เปลา่กับผู้เข้ารับการอบรม 
เนื่องจากส่วนมากได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
แผ่นดิน จงึท าให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ 

2. รัฐบาลมนีโยบายในการสนบัสนนุ EEC, AEC, 
OTOP และ SMEs เป็นโอกาสให้คณะฯ สามารถ
จัดบริการวิชาการในหัวข้อดังกล่าว ให้กับประชาชน
ในพื้นทีไ่ด้เป็นอยา่งดี 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ทุกสาขาวชิาควรมีการบริการวชิาการแก่สังคมและ

ท้องถิ่นอย่างน้อยสาขาวชิาละ 1 โครงการ/ป ี
1. คณบดีควรก าหนดนโยบายให้ทกุสาขาวิชาจัด

โครงการบริการวิชาการอย่างนอ้ยสาขาวิชาละ 1 
โครงการ/ป ี

2. ในอนาคตคณะวทิยาการจัดการควรมีโครงการบริการ
วิชาการที่คิดคา่ลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม 
เพื่อเป็นการหารายได้เข้าคณะฯ และสาขาวิชา 
เนื่องจากในปัจจบุันการได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
รายได้และงบประมาณแผ่นดนิลดน้อยลง 

2. คณบดีต้องเร่งรัดให้คณะกรรมการบริการวิชาการ
ของคณะฯ ได้หาแนวทางในการจัดบริการวิชาการที่
เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม และ
ก าหนดเป็นระเบียบ/ข้อบังคบัทีช่ัดเจน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ

วิทยาการจัดการ มีการสร้างระบบและกลไกตลอดจน
ก าหนดผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน โดยมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์งานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2557-2560 
ตลอดจนแผนกิจกรรมต่างๆ และมีค าสั่งแตง่
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
คณาจารย์ในทุกหลักสูตรร่วมเปน็คณะกรรมการ 

 

1. งานกิจการนักศึกษาร่วมปรึกษาหารือด้านวิชาการ
กับทุกสาขาวชิา เพื่อบูรณาการในรายวิชาดา้นตา่งๆ
ของทุกสาขาวิชาให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืนและมากข้ึน 
และเผยแพร่ต่อท้องถิ่นมากข้ึน 

2. อาจารย์ผู้สอนเร่ิมมีการสอดแทรกด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และนักศึกษามีความ
สนใจและให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่างๆ โดย
พิจารณาจากผลการประเมินทุกโครงการ 

 

2. ทุกรายวิชาสามารถสอดแทรกความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันาธรรมได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. งานกิจการนักศึกษาควรการพัฒนาเข้าเป็นสว่นหนึ่ง

ของคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. งานกิจการนักศึกษา ควรเสนอตัวในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของจังหวัด เพื่อสามารถรับรู้การจัด
กิจกรรมต่างๆของวัฒนธรรมจังหวัด และเข้าร่วม
การจัดกิจกรรมต่างๆต่อไป 

2. ควรบูรณาการการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับระดบัสาขาวิชา 

2. จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณา
การทั้งระดับคณะและระดบัหลกัสูตร 

3. ควรยกระดับคุณภาพการจัดโครงการท านบุ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 

3. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะวิทยาการจัดการจัดการเรียนการสอนดา้น

วิทยาการจัดการ ซึ่งเอ้ือต่อการด าเนินการและ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและพฒันางานได้ 

1. มีการปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารคณะชุดใหม่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบบริหารจัดการได้งา่ยขึ้น 

2. คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่ดีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2. มีกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสรมิให้มีการบริหาร
จัดการแบบธรรมาภบิาลในหน่วยงานภาครัฐ 

3. คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องใช้การและบริหารโดยองค์คณะบุคคลคือ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (กบ.) ซึ่ง
มีการประชุมเปน็ประจ าสม่ าเสมอ 

3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหม่ ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประจ า 

4. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผูช้่วยคณบดีฝา่ยประกนั
คุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบัคณะและระดับหลักสูตร 

4. ภาระงานสอนภาคพิเศษของอาจารย์มีน้อยลงท าให้
มีเวลาในการปฏบิัติงานดา้นการวิจัยและการบริการ
วิชาการมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้บรรลุความตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียให้มากข้ึน 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับอาจารย์ด้านคุณวฒุิและ

ผลงานวชิาการให้มากข้ึน 

 
 


