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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปการศึกษา 2560 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนของ         
ปการศึกษา 2560 
 รายงานฉบับนี้ประกอบดวย 3 สวน คือสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคณะวิทยาการจัดการ 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 และสวนท่ี 3 สรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะวิทยาการจัดการไดพยายามปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานตางๆ ตาม
พันธกิจหลักของคณะเพ่ือความเชื่อม่ันวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560  
ผลการประเมินจะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษา 2561 ไดดีมากยิ่งข้ึน 
 

ลงนาม  คณบดี 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย) 
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สารบัญ 
 

  หนา 

คํานํา  (2) 
สารบัญ  (3) 
บทสรุปผูบริหาร (4) 
สวนที่ 1 สวนนํา 1 
 ขอมูลทั่วไป 1 
 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 2 
 เอกลักษณ และอัตลักษณ 3 
 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 3 
 คณะกรรมการบริหาร 5 
 ขอมูลอาจารยและบุคลากร 6 
 ขอมูลนักศึกษา 11 
 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 12 
สวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 13 
 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 13 
 องคประกอบที่ 2  การวิจัย 30 
 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 48 
 องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 58 
 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 66 
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 95 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดมุงพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน รวมถึงการดําเนินการตามพันธกิจของคณะ
วิทยาการจัดการ อันไดแก ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติการอยางมืออาชีพ บริการวิชาการดานการ
จัดการสูสังคมอุดมปญญา วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานดานวิทยาการจัดการ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบุคลากร ซ่ึงผลการดําเนินงานของคณะในรอบปการศึกษา 2560 สรุปผลภาพรวมไดดังนี้ 
 
1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 1.1 การผลิตบัณฑิต  
ในรอบปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดาน

บริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร และศิลปศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร ไดแก การจัดการ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ นิเทศศาสตร การทองเท่ียว และระดับปริญญาโท 

ดานบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการไดสรางชื่อเสียง จํานวน 7 คน  ดังนี้ 

  ดานวิชาการ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล รางวัล หนวยงาน 
1 นางสาวณัฏธนินทร สอนสุนทร 

 
เหรียญเงิน 
ประเภทเดี่ยว ปนจักลีลาหญิง 

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 45 ราชมงคลธัญบุรี
เกมส 

2 นายพุฒิพงศ  นาวีสัมพันธ 
 

ชมเชย  
ประกวดภาพถายหัวขอ “สัตว
มีคา ปามีคุณ” ประจําป 
2560 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับบริษัท ทรู
คอรเปอเรชั่น จํากัด 

3 นายอภิศิษฐ  สําราญ 
 

ชมเชย  
ประกวดภาพถายหัวขอ “สัตว
มีคา ปามีคุณ” ประจําป 
2560 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับบริษัท ทรู
คอรเปอเรชั่น จํากัด 

4 นางสาวแพรพลอย นอยกลา เยาวชนตนแบบดานการ
สงเสริมพัฒนาสังคมและ
สุขภาพดีเดน 

เครือขางองคกรพัฒนาชุมชน 
เครือขายมวลชน เครื่ององคกร
ชุมชนและเครือขายภาคประชา
สังคม (ภาคตะวันออก) 

5 นายปยะ สุขขาล เหรียญทองแดงกีฬา
บาสเกตบอลชาย 

กีฬาเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 
ครั้งท่ี 29 RBRU GAME ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.จันทบุรี 

 
 



(5) 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล รางวัล หนวยงาน 
6 นางสาวปณัญยา วาณิชวิวัฒน 

 
ชนะเลิศการประกวดคําขวัญ
เนื่องในวันตอตานคอรรัปชั่น
สากล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7 นายอรรถพล  ศรีวิไล ชมเชยการประกวดคําขวัญ
เนื่องในวันตอตานคอรรัปชั่น
สากล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 1.2  การวิจัย 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางาน
วิจัยและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง รวมถึงผลักดันใหมีการตีพิมพผลงาน ซ่ึงจากการดําเนินงานสามารถ
สรุปไดดังนี้ 
  จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 1 (0.80) จํานวน 2 ผลงาน 

 1. ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ตําบลบางสมัคร อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 2. Proposed TPM Implementation Process based on Organizational Readiness for 

Change  

  จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 (0.6) จํานวน 6 ผลงาน 

 1. การพัฒนาภาวะผูนําของผูใหญบานและกํานันในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 2. รูปแบบการจัดการเงินและหนี้สินของครูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. อิทธิพลเชิงโครงสรางของวัฒนธรรมองคการและความพึงพอใจในงานท่ีสงผลตอผลการ

ดําเนินงานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเขตภาคตะวันออก  

 4. ตลาดนัดชุมชนเปนเศรษฐกิจฐานรากของจุดเริ่มตนของกระบวนการโลจิสติกส : กรณีศึกษา

ตลาดนัดชุมชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 5. สภาวะความจําเปนตอความตองการแรงงานตางดาว และทัศนคติของผูประกอบการในพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร  
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  จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.4) 

จํานวน 3 ผลงาน 

  1. The Owners/ Managers Competencies for SMEs : The Case of Thai Traditional 

Massage Business 

  2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพ่ือนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3. Managing to Reduce the Risk of Mango Harvest and to Make the Value of 

Integrated Agro-Tourism : A Case Study of Mango Orchard Entrepreneurs in Chachoengsao, 

Thailand 

  จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2) จํานวน 33 ผลงาน 

  1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนในกลุมจังหวัดเบญจบูรพา

สุวรรณภูมิ 

  2. กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนสูความยั่งยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชน

ในเขตอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา)  

  3. แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใชเทคนิค เดลฟาย 

  4. การเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบริการของศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏราชนครินทร 

  5. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงป 

พ.ศ.2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

  6. การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงในการเก็บเก่ียวผลผลิตมะมวงเพ่ือใหเกิดความคุมคา

บูรณาการสูการทองเท่ียวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาผูประกอบการสวนมะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  7. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 

2559) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  8. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตร

ปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  9. การศึกษาทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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  10. การประเมินการดําเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  11. ปญหาการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาสมรรถนะดานบัญชีของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  12. สื่อและชองทางการประชาสัมพันธเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาตลาดมะมวงไทยสูอาเซียน : 

กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  13. การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 

2559) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  14. การเขาถึงบริการสาธารณสุขตอพฤติกรรมสุขภาพและคาใชจายดานสุขภาพ ของประชาชน

ตามกลุมอาชีพ ในเขตเมืองและชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

  15. การศึกษารูปแบบเว็บไซดสําหรับวัดพยัคฆอินทาราม 

  16. การศึกษารูปแบบการพัฒนาเว็บไซดสําหรับวัดทาเกวียน 

  17. การศึกษาความตองการเว็บไซตวัดเกาะสมอ 

  18. การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต กรณีศึกษาโรงเรียนบานทาลําบิด 

  19. การพัฒนาเว็บไซตสําหรับวัดเจริญสุข (หนองบอน) 

  20. การพัฒนาเว็บไซดสําหรับหมูบานวังหูดิน ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัด

เพชรบูรณ 

  21. การรับรูความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ

นักวิเคราะหออกแบบระบบข้ัน 3 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร 

  23. ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 1.3 การบริการวิชาการ   
   คณะไดจัดระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการรับผิดชอบและ
ไดสงเสริมใหสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดทําโครงการบริการวิชาแกสังคม และทองถ่ิน โดยมีโครงการท่ีโดดเดน ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยจัดโครงการใหกับชุมชน 
                    สาขาวิชาการทองเท่ียว 

                    1.  โครงการคายเยาวชนสูอาเซียน 

                    2.  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและการบริการ 

                    3.  โครงการศึกษาสงัคมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารไรพรมแดนเพ่ือการทองเท่ียวในอาเซียน 

                    สาขาวิชาการบัญชี 

                    4.  โครงการบริการวิชาการอบรมความรูตอเนื่องทางการบัญชี 
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                    สาขาวิชาการจัดการ 

                     5.  โครงการการเพ่ิมศักยภาพดานการตลาดและการจัดการชองทางการจัดจําหนายสินคา 

                         อยางมีประสิทธิภาพสําหรับกลุมผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

                     6.  โครงการอบรมสูงวัย Cyber ยุค 4.0 

                    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                     7.  โครงการอบรมปฏิบัติการการใชงานคอมพิวเตอรในเชิงธุรกิจ 

                    สาขาวิชานิเทศศาสตร 

                    8.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสําหรับเยาชน 

 1.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
  คณะไดสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2560 
เชน 
  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม ทําบุญ              
ตักบาตรถวายอาหารแหง คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560 ณ ลานหนาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 

  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอัญเชิญหลวงพอโสธรข้ึนจากแมน้ําบางปะกง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร วันท่ี 30 มีนาคม 2561  

  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “ทําบุญ         
ตักบาตรถวายอาหารแหงถวายแต ร.9 คณะวิทยาการจัดการ 2560 ณ บริเวณโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561 
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2. การนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการดําเนินงาน กรอบ
เวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผิด 
ชอบหลัก 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรมีการเตรียม

ความพรอมใน
ดานภาษาอังกฤษ
สําหรับการศึกษา
ตอระดับปริญญา
เอกและกํากับ
ติดตามการศึกษา
ตอของอาจารย
เพื่อใหสําเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด 

 

1. สงเสริมการพัฒนา
ความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกแก
อาจารยที่ตองการ
ศึกษาตอ 

2. กระตุนสงเสริมให
อาจารยไดศึกษาตอ
ใหสําเร็จตาม
ระยะเวลา 

 

1. รวมกับศูนยภาษาของ
มหาวิทยาลยัในการ
พัฒนาความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก 

2. กํากับติดตามใหอาจารย
ไดเรงรัดการศึกษาให
สําเร็จตามแผนที่กําหนด
ไว 

ตลอดป รองคณบดีวิชาการ 
 
 

2. ควรมีการ
ชวยเหลืออาจารย
ที่มีคุณสมบัติ
พรอมในการเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ โดยจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูที่มี
ประสบการณตรง 

 

1. กระตุนสงเสริมให
อาจารยเตรียมพรอม
เขาสูการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

1. กํากับติดตามใหอาจารย
ไดประเมินการสอน 

2. เรงรัดใหอาจารยจัดทํา
ผลงานวชิาการและเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

ตลอดป รองคณบดีวิชาการ 
 

3. ควรจัดทาํแผน 
โครงการ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่
มีการวิเคราะห
ความสอดคลอง
ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน 
TQF ใหครบถวน 

1. จัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

1. คณะวิทยาการจัดการได
จัดทําแผน และจดั
โครงการพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา 
“โครงการเตรียมความ
พรอมนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 

ก.ย. – 
ต.ค. 60 

รองคณบดี 
กิจการนักศึกษา 
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ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการดําเนินงาน กรอบ
เวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผิด 
ชอบหลัก 

กําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จของ
แผน โครงการ 
กิจกรรมที่สะทอน
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยาง
แทจริง มิใชเปน
เพียงการวัด
จํานวน โครงการ 
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม และ
ความพึงพอใจของ
การเขารวม
กิจกรรม 

2560” โดยมีการจัดทํา 
Pre-Test และ Post-Test 
เพื่อวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. คณะควร

ดําเนินการให

อาจารยมีการทํา

วิจัย กํากับ 

ติดตามใหมีการ

เผยแพร

ผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่อง รวมทั้งมี

การสังเคราะห

ผลงานจาก

งานวิจยันาํไปยื่น

ขอจดทะเบียน

คุมครองสิทธิ์ 

1. กํากับติดตามและ
กระตุนใหอาจารย
เผยแพรผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง 

 

1. จัดทําบนัทึกแจงเตือน
นักวิจัยถึงภาระการจัดทํา
การเผยแพรผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง 

2. จัดทําประกาศคณะฯใน
การใหเกียรติและมอบ
ประกาศนียบัตรยกยอง
การเผยแพรผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยกําหนด
เงื่อนไขในการมีผลงาน
เผยแพรในเกณฑ
มาตรฐานอยางตอเนื่อง 

ธ.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
1. คณะควรมีการ

กําหนดแผน

บริหารความเสี่ยง 

โดยมีการ

วิเคราะหและระบุ

1. จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ
เปนประจาํทุก
ปงบประมาณ โดยมี
การวิเคราะหปจจัย
ภายนอกหรือปจจัยที่

1. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะประจาํป
งบประมาณ 2561 ตาม
เกณฑมาตรฐาน และ
บริหารตามแผน 
ประเมินผลเมื่อสิน้

ปงบประ
มาณ 
2561 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
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ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา วิธีการดําเนินงาน กรอบ
เวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผิด 
ชอบหลัก 

ปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจยั

ภายนอก หรือ

ปจจัยทีไ่มสามารถ

ควบคุมไดทีส่งผล

กระทบตอพันธกิจ

ของคณะ มิใช

ปจจัยที่เกิดจาก

ปญหาภายใน 

กําหนดมาตรฐาน

ควบคุมใหความ

เสี่ยงลดลง 

ไมสามารถควบคุมได
และบริหารความ
เสี่ยง 

ปงบประมาณและรายงาน
ผล 

2. คนหาแนวปฏิบัติ

ที่ดีที่ครอบคลุม

พันธกิจในดาน

การผลิตบัณฑิต

และการวจิัย 

ดําเนินการจัดการ

ความรูอยางเปน

ระบบใหสามารถ

นําไปใชประโยชน

ไดจริง 

1. ดําเนินการจัดการ
ความรูใหเปนไปตาม
กระบวนการจัดการ
ความรูในองคกร 

1. จัดทําแผนการจัดการ
ความรู ดําเนินงานและ
ประเมินผลตามแผนการ
จัดการความรู 

ปงบประ
มาณ 
2561 

คณะกรรมการ
จัดการความรู 
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3. ผลการดําเนินงานตามองคประกอบรวม  
 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมิน I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.36 3.50 3.12 2.37 ตองปรับปรุง 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
  และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
รวม 13 2.27 4.14 4.06 3.55 ดี 

ผลการประเมิน  ตอง
ปรับปรุง 

ดี ดี 

 
3. วิเคราะหแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
  3.1 จุดเดน 

• มีองคความรูดานวิทยาการจัดการท่ีครอบคลุมท้ังดานบริหารจัดการ การสื่อสาร และการ
บริการ 

• มีการทําวิจัยของอาจารยมีเพ่ิมมากข้ึน 

• มีการบริหารจัดการท่ีเปนการจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

• ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไกท่ีกําหนด 

• ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงมากยิ่งข้ึน 

• สงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมากข้ึน 
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สวนที่ 1 สวนนํา 

 
ขอมูลท่ัวไป  

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

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

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

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

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

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

ปรัชญา   

การบริหารจัดการเปนพ้ืนฐานของความสําเร็จ 

วิสัยทัศน  

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีการจัดการสมัยใหม ใสใจ ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมเนน
คุณภาพบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ินภาคตะวันออก
ตอบสนองความตองการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ินตอบสนองความตองการของชุมชน และทองถ่ินตามศาสตร

พระราชาใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอเนื่องและยั่งยืน    
4. บริการวิชาการ และประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ชุมชน องคการท้ังในและ

ตางประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินแหงภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน  

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

วัตถุประสงค  

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

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

อัตลักษณ (Identity) 

จิตอาสา ใฝรู สูงาน 
 
โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกร 

สาขาวิชา 

การตลาด 

การบัญชี 

การจัดการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

นิเทศศาสตร 

การทองเท่ียวและการโรงแรม 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ (MBA) 

คณะวิทยาการจัดการ 

สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการการศึกษา 
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แผนภูมิโครงสรางบริหาร 
 

การทองเท่ียวและ

การโรงแรม 

ผูชวยคณบดี  
ฝายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจําคณะ 

ผูชวยคณบดี  
ฝายวิชาการและ
ส่ือสารองคกร 

 
 

ผูชวยคณบดี  
ฝายบริการ

วิชาการ และ 

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

 

ผูชวยคณบดี  
ฝายวิจัย 

 
 
 

ผูชวยคณบด ี

ฝายสํานักงาน 

 
 
 
 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

 

การจัดการ 

 

การตลาด 

 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ 

 

การบัญชี 

 

นิเทศศาสตร 

บริหารธุรกิจ 

(MBA) 

งานบริหาร 

งานท่ัวไป 

งานบริการ

การศึกษา 

ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 
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คณะกรรมการบริหาร 

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

ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 

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

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

2. นายครรชิต  มาระโภชน ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

นานาชาติ) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

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

บธ.ม. (การจัดการ) 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

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

บธ.บ. (การบัญช)ี 

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

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

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

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

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

บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ) 

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

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา) 

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

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

บธ.บ. (การบัญช)ี 

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

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

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

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

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

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

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  

13. นายวัฒนา พิลาจันทร อาจารย บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) 
บธ.บ. (การบริหาร) 

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

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

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

บช.บ. (การบัญชี) 

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

ค.บ. (ภาษาไทย) 

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

บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

บธ.บ. (การบัญช)ี 

น.บ. (นิติศาสตร) 

18. นางสุพาพร ลอยวัฒนกุล อาจารย บธ.ม. (การจัดการ) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 

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

บธ.บ. (การตลาด) 

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

บธ.บ. (การบัญชี) 

21. นายอํานวย ปาอาย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

น.บ. (นิติศาสตร)   

Mini-MBA in Marketing  

ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

22. นายกิตติวงค  สาสวด อาจารย ดร. ปร.ด.[การบริหารการพัฒนา(บริหารธุรกิจการ

จัดการ)] 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

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

บธ.บ. (การจัดการ) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

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

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

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

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาเอก 

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

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

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

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

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

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) 

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

ศศ.บ. (นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) 

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

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

32. นางนิชชิชญา เกิดชวย อาจารย ดร. บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

นศ.ม. (นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) 

ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร) 

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

บธ.บ. (สาขาการตลาด) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

34. นางสาวปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ อาจารย วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาเอก 

35. นางสาวปรีดาพร อารักษสมบูรณ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

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

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

นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

37. นางสาวพพิรรธน พิเชษฐศิรประภา ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจการจัดการ) 

กจก.ม. (การจัดการ) 

บธ.บ. (การบัญชี) 

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

บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 

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

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 

บธ.บ. (การตลาด) 

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

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กําลังศึกษาตอปริญญาเอก             

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

บธ.บ. (การตลาด) 

42. นายโชคชัย   ศรีอนนัต 

(ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2560 จํานวน  

7  เดือน (ลาออก 1 ธันวาคม 2560)) 

 

อาจารย MA. Marketing Management 

MBA. (Marketing) 

ศศ.บ. (การเมืองการปกครอง) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ สายวิชาการ 

43. นายกฤชชัย   สุขเสว ี อาจารย บช.ม. (บัญชี) 

บช.บ. (การบัญช)ี 

44. นางภาวิณีย   มาตแมน อาจารย ดร. บธ.ด. (การตลาด) 

บธ.ม. (การตลาด) 

บช.บ. (การบัญช)ี 

45. นายปยะพงศ  พดัชา อาจารย ดร. กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

บธ.ม. (การตลาด) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

พนักงานประจําตามสญัญา สายวิชาการ 

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

47. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

บธ.ม. (การจัดการ) 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

48. นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

49. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนษุย) 

50. นางนวพร มวงทอง เจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

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

52. นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ เจาหนาทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนษุย) 

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

54. นางสาวสิริญพิชญา วงษเพชรอักษร เจาหนาทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ) 

 

55. นางอโนชา กรันยชาคร เจาหนาทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

 
คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งหมด  55  คน  จําแนกเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     

สายวิชาการจํานวน  21  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจํานวน  21  คน ผูมีความรูความสามารถพิเศษ   
สายวิชาการจํานวน  3  คน พนักงานประจําตามสัญญา สายวิชาการจํานวน 1 คน  และพนักงานมหาวิทยาลัย      
สายสนับสนุนจํานวน  9  คน  โดยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการดังนี ้

 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
คุณวุฒิ 

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

รวม 9 8 1 - 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ขาราชการ 21 - 15           3 - 2 1 - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 - 14 4 - 1 2 - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
ผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ 

3 - 1 2 - - - 
 

- - - 

พนักงานประจําตามสัญญา 1 1 - - - - - - - - 
รวม 46 1 30 9 - 3 3 - - - 
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ขอมูลนักศึกษา (อ.ธนัช) 
 

 จํานวนนักศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร 259 - - - 259 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 134 - - - 134 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยว 96 - - - 96 
บัญชบีัณฑิต 231 168 - - 399 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 142 9 - - 151 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 98 - - - 98 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 364 359 - - 723 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 133 36 - - 169 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 171 56 - - 227 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - - 20 - 20 

รวม 1,628 628 20 - 2,276 
 

 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ภาคปกติ 

ปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

2 1 - - 3 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร 40 6 - - 46 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม 61 - - - 61 
บัญชบีัณฑิต 37 54 - - 91 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 55 5 - - 60 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 94 210 - - 304 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 35 17 - - 52 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 31 8 - - 39 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - - - - 

รวม 355 301 - - 656 
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จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน  
คณะวิทยาการจัดการเปดสอนท้ังหมด  8  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน  7  หลักสูตร

และหลักสูตรระดับปริญญาโทจํานวน  1  หลักสูตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที่

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.    
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

ปริญญาตร ี นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร นศ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 20 มิ.ย. 2560 
 ศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการทองเท่ียว ศศ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 รอผลการ

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

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

 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. 2559 26  มี.ค.  2559 รอผลการ
พิจารณา 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 28 มิ.ย. 2559 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 2559 5  มี.ค.  2559 5 ส.ค. 2559 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บธ.ม. 2559 26 มี.ค. 2559 2 ก.ย. 2559 

 
งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ   

ประจาํปงบประมาณ 2561  

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จายจริง คงเหลือ จายจริงรอยละ 

1. งบประมาณแผนดนิ 3,893,800 777,799.8 3,116,000.2 19.97 

2. งบประมาณแผนดนิบริการวชิาการ 2,642,700 1,378,540.6 1,264,159.4 52.16 

3. เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2,487,100 552,007 1,935,093 22.19 
4. เงินรายไดมหาวิทยาลัย กันเหลื่อมป - - - - 

รวม 8,993,600 2,708,347.4 6,315,252.6 30.11 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 
อาคารสถานท่ี 
 1. อาคารสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาคาร 1 
 3. อาคาร 3 
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 สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
ประจําปการศึกษา 2560 

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

องคประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
  

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม : ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.ธนชั ถ่ินวัฒนากูล 

   ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ เปดสอนท้ังหมด จํานวน 8  หลักสูตร ซ่ึงเปน หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร  

และหลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสรุปได ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องคประกอบท่ี 
1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉล่ีย
องคประกอบท่ี 2 - 6 

1)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ ผาน 3.15 คะแนน  
2)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
 ทรัพยากรมนุษย 

ผาน 2.77 คะแนน  

3)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด ผาน 3.15 คะแนน  
4)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 3.31 คะแนน  
5)  บัญชีบัณฑิต สาขา วิชาการบัญช ี ผาน 3.10 คะแนน  
6)  นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร ผาน 3.38 คะแนน  
7)  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การทองเท่ียว ผาน 3.30 คะแนน  
8) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ผาน 2.81 คะแนน  
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  24.97 คะแนน  
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 8  หลักสูตร  

คะแนนท่ีได 3.12 คะแนน  

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

3.01 คะแนน คาเฉลี่ย 24.97 คะแนน คาเฉลี่ย 3.12 คะแนน บรรลุ 
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 รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
1.1-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
1.1-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
1.1-4 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.1-5 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
1.1-6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
1.1-7 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 
1.1-8 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก : ผูกํากับตัวบงชี้ >  อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา 

  ผลการดําเนนิงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน  43  คน  มี
คณาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน  10  คน  เม่ือคํานวณตามสูตร พบวาคารอยละของอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ  23.26  คะแนนท่ีไดเทากับ  2.91  คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 43 

2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 10 

วิธีคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 10 
x 100 =  รอยละ  23.26 

 43 
 
 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 23.26 
x 5 =   2.91  คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  24 รอยละ  23.26  2.91  คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.2-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2560 
1.2-2 รายชื่ออาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปการศึกษา  2560 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ : ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล    

  ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน  43  คน     
มีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน  6  คน  เม่ือคํานวณตามสูตรพบวาคารอยละของ
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ  13.95  คะแนนท่ีไดเทากับ  1.16  คะแนน  

 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 43 

2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย 37 

3. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  6 

4. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย  - 

5. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย  - 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 6 

วิธีคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 6 
x 100 =  รอยละ  13.95 

 43 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 13.95 
x 5 =  1.16  คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  20 รอยละ  13.95  1.16  คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.3-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2560 
1.3-2 รายชื่ออาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา  2560 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา :  
 ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.ธนชั ถ่ินวัฒนากูล 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน  43  คน  มี
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีจํานวน  1,628  คน  ภาคพิเศษระดับปริญญาตรีจํานวน  628  คน  ระดับ
ปริญญาโทจํานวน  20  คน  รวมจํานวนท้ังสิ้น  2,276  คน   
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1.จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 2,276 
2.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 1,704.56 
3.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  43 
4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 39.64 
5.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 25 : 1 
6.ผลตางระหวางสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจรงิ - 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

14.64 

7.คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน รอยละ  58.56 

แสดงวิธีการคํานวณ  

1.คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

39.64-25 
x 100 =  รอยละ  58.56 

25 

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

คะแนนท่ีได = 
5 – (คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 2.3) 

4 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ  15 รอยละ  58.56 0 คะแนน ไมบรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.4-1 รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2560 
1.4-2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)  ปการศึกษา  2560  คณะวิทยาการจัดการ 
1.4-3 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา  2560 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี: ผูกํากับตัวบงชี้ > ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 

 คณะวิทยาการจัดการ ให
ความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
และสรางความตระหนักในบทบาทหนาที่
ของอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทาํหนาที่
เชื่อมโยงประสานงานระหวางนกัศึกษา
กับคณะวทิยาการจัดการ ตลอดจนชวย
พัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตทีส่มบูรณ
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษายงัเปนผูมี
บทบาทสาํคัญยิ่งในการใหคําแนะนําให
คําปรึกษาและชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิด
ข้ึนกับนักศึกษาตลอดชวงระยะเวลา
การศึกษา  
 โดยในปการศึกษา 2560 คณะได
แตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาใหแกนกัศึกษา
ทุกกลุมเรียน (เอกสารหมายเลข 1.5-1-1) 
ที่กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาของ
นักศึกษา ทําหนาที่ ควบคุม แนะนํา และ
ใหคําปรึกษาดานการเรียน และดานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของกับเรียนของนักศึกษาในคณะ 
โดยอาจารยทีป่รึกษานักศึกษาไดปฏิบัติ
ตามคูมืออาจารยที่ปรึกษามหาวทิยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร (1.5-1-2) นอกจาก
การแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษานักศึกษาแลว 
คณะฯ ไดสนับสนนุการจัดใหคําปรึกษา
ทางวชิาการ และการใชชวีิตแกนักศึกษา
ในคณะ ผานการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ อาทิเชน 
 - มีการจัดใหบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําปญหาดานการเรียน การใช
ชีวิตของนักศึกษาภายในคณะ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-3) 
 - มีการจัดใหมีบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําปญหาการเรียน การใชชีวิต
ของนักศึกษาภายในคณะ  โดยมีการจัด

1.5-1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษา
ปการศึกษา  2560 

1.5-1-2 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 
1.5-1.3 ปฏิทินวชิาการ  ปการศึกษา  

2560 
1.5-1-4  แบบบนัทึกการใหคําปรึกษา

นักศึกษา Home Room 
1.5-1-5 Print out ฐานขอมูล

นักศึกษา  Edu 2008 
1.5-1-6 ภาพถายหองบริการให

คําปรึกษานักศึกษา ชัน้ 1 
อาคารสํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

1.5-1-7 Print out ขอมูลประเมิน
อาจารยที่ปรึกษา Edu 2008 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ตาราง Home room นักศึกษาอยางนอย 
3 คร้ังตอ 1 ภาคการศึกษา ตามปฏิทิน
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 1.5-1-4) 
 - มีการจัดทําฐานประวัตินักศึกษา 
(ประวัติสวนตัว ที่อยู การศึกษา
ภูมิลําเนา) เพื่อเปนขอมูลใหคําปรึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-5) 
 - มีการจัดหองใหคําปรึกษาเพื่อ
ความสะดวกในกรณีเรงดวน 
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-6) 
 - มีระบบการประเมินอาจารยที่
ปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-1-7)  

2 มีการใหขอมูลของหนวยงาน
ที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 

    คณ ะวิทยาการจัดการ มีการให
ขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแกนักศึกษาตามชองทาง
ดังตอไปนี้ 
 1. มีการจัดทําเว็บไซดคณะ
วิทยาการจัดการ http://fms.rru.ac.th/ 
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-1) ซึ่งเชื่อมโยง
จากหนาหลักไป ยังเว็บไซตของ
มหาวิทยาลยั         ราชภัฏราชนครินทร 
(http://rru.ac.th) และหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
ได โดยมีเจาหนาทีฝ่าย IT ของคณะ
วิทยาการจัดการ เปนผูรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนัอยูเสมอ 
และทุกหนวยงานยอยภายในคณะ
วิทยาการจัดการ สามารถประชาสัมพันธ
ขาวสาร โครงการไปยงันักศึกษาไดดัง
หมวดหมู อาทิเชน ขาวทั่วไป ขาว
การศึกษาตอ ขาวปริญญาตรี ขาว
ปริญญาโท ขาวการรับสมัครงาน และขาว
ทุนการศึกษา เปนตน 
 2. บอรดป ระชาสั มพั น ธข อมู ล
ขาวสารตางๆ ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อเปนการสื่อสารขอมูลที่จําเปน
และมีประโยชน ใหทั้ งอาจารย  และ
นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษไดทราบ
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งกิจกรรมและแหลง

1.5-2-1 เว็บไซดคณะวิทยาการจัดการ 
1.5-2-2 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ 

คณะวิทยาการจัดการ 
1.5-2-3 สื่อสังคมออนไลน 

(facebook) ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

1.5-2-4 ปายแผนผังอาคารเรียน / 
หองพยาบาล / หองสุขา 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
งานตางๆ  
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-2) 
 3. สื่อออนไลนตางๆ คณะวิทยาการ
จัดการ มีการเปดหนา Facebook 
ประชาสัมพนัธขอมูลขาวสาร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารตางๆ ไดสะดวกรวดเร็ว สามารถ
ติดตอสื่อสารได ทนัเหตุการณ และมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น 
www.facebook.com/fms.rru.th/?fref
=ts (เอกสารหมายเลข 1.5-2-3) 
      4. ปายแผนผังอาคารเรียนตางๆ / 
หองพยาบาล / หองสุขา ภายใน
มหาวิทยาลยั  รวมทั้งใหบริการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการทราบขอมูล
หนวยงานตางๆ  รวมทั้งหนาที่ความ
รับผิดชอบแตละหนวยงาน  เชน ติดตอ
กองทุน กยศ. ติดตอประกันอุบตัิเหตุ 
ติดตอวิชาทหาร ฯลฯ 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัด
โครงการเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ประกอบอาชีพ และสงเสริมทักษะ
ประสบการณการทํางานแกนักศึกษา โดย
มีจุดเนนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่พงึประสงค เนื่องจากคณะ
วิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่มีความ
แตกตางกัน คณะจงึมีการมอบหมายให
หลักสูตรจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหกับ
นักศึกษาชัน้ปที่ 4 เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา เชน 
การเขียน Resume, การพัฒนา
บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ เปน
ตน โดยมสีาระในการจัดกิจกรรมสําคัญ 
คือ การมุงเนนดานคุณลักษณะบัณฑิตใน
แตละศาสตร ดานคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพใหกับนักศึกษา
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จ
การศึกษา 
 

1.5-3-1 โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาเพื่อการทํางานกอน
สําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  
2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 
ณ หองประชุมชัน้  5 อาคาร
ราชนครินทร  มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏราชนครินทร 

http://www.facebook.com/fms.rru.th/?fref=ts
http://www.facebook.com/fms.rru.th/?fref=ts
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
4 ประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการ
ในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

-ไมม-ี -ไมมี- 

5 นําผลการประเมินจากขอ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล 
เพื่อสงใหผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

-ไมม-ี -ไมมี- 

6 ใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 

-ไมมี- -ไมมี- 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี: ผูกํากับตัวบงชี้ > ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาํ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
 นอกจากนี้คณะฯ ยงัใหความสําคัญ
ในกิจกรรมนักศึกษาที่จะเสริมสรางให
นักศึกษามีความรู และประสบการณนอก
หองเรียน อันจะสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสมบูรณทัง้ดานสตปิญญา สังคม  
อารมณ รางกายและจิตใจ โดยเนนให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ตั้งแตการวางแผน การดาํเนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแผน  
 โดยในปการศึกษา 2560 คณะฯ มี
การดําเนินงาน ดังนี ้
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดาน
กิจการนักศึกษาระดับคณะ  เพื่อวางแผน
และรวมกําหนดรูปแบบการดาํเนินดาน
กิจกรรมนักศึกษา  และใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาเมื่อทํากิจกรรม 
 2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาจากทุกหลักสูตร  เพื่อทํา
หนาที่ในการเปนตัวแทนในการ
ดําเนินงานดานตางๆ  และมีการเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการเขา
ประชุม  วางแผนในการจัดกิจกรรม 
 3. ฝายงานกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ  มีการประชุมจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา  2560   และนําเขาที่
ประชุมระดบัคณะ  และสโมสรนักศึกษา  
เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการจัดทําแผนกิจกรรมของคณะ 
ประกอบดวย 3 กิจกรรม  
 

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

1.6-1-2 คําสั่งแตงคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา  คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา  2560 

1.6-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคร้ังที่  1/2560 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

1.6-1-4 แผนงานกิจการนักศึกษา  
ปการศึกษา  2560 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
        1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
        2. กีฬาสานสัมพันธนอง – พี่ สีสม  
        3. ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

2 ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ใหดําเนนิ
กิจกรรมที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แหงชาติ 5 ประการ ให
ครบถวน ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู  
(3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ที่
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-1) 
       โดยสอดคลองความตองการของ
ผูใชบัณฑิตและนําหลัก PDSA/PDCA ไป
ใช ในชี วิตป ระจํ าวัน เป นการพัฒ นา
คุณภาพ  ดังนี้ 
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  
 โดยเพื่อสรางความสามัคคีมีน้ําใจ 
จิตอาสาในการดําเนินโครงการ ไดแก 
       - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธนอง-พี่ 
สีสม (เอกสารหมายเลข 1.6-2-2) 
       - กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-3) 
(2) ดานความรู   
   โดยใหมีความรู ความเขาใจและ
ข้ันตอนในการดําเนินโครงการ ไดแก 
       “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม”
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-4) 
(3) ดานทักษะทางปญญา  
        โดยสามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ 
ในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการ
ทํากิจกรรม ไดแก 
        - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธนอง-พี่ 
สีสม (เอกสารหมายเลข 1.6-2-2) 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบไดแก  
        - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (เอกสาร
หมายเลข 1.6-2-5) 
        - กีฬาสานสัมพันธนอง-พี่  สีสม 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-2) 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดแก 

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

1.6-2-2 รายงานผลการดาํเนิน
โครงการ “กีฬานอง-พี่สี
สม” (คณะวิทยาการ
จัดการ) 

1.6-2-3 รายงานผลดาํเนินโครงการ 
“กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” 

1.6-2-4 รายงานผลดาํเนินโครงการ 
“กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม” 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
       - กิ จ ก รรม กี ฬ าน อ ง  – พี่ สี ส ม 
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-2) 
 ทั้ งนี้คณะมีการดําเนินการในรูป
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และผูนํา
นักศึกษาในแตละสาขาวิชา โดยการ
ประชุมแบงความรับผิดชอบเปนฝายตางๆ
โดยผู รับผิดชอบในแตละดานนําเสนอ
ความคืบหนาในการจัดโครงการใหกับ
กรรมการสโมสรทราบ 

3 จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการมีการจัด
กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
      ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการ
จัดการมีการดําเนินการจัดโครงการการ
พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมอบรมให
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับผูนํานักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ) เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ฝกอบรมนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเนื้อหาหลักสูตรมุงเนนใหนกัศึกษาได
มีการกําหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรม
โครงการตางๆ โดยจัดระบบใหทุก
กิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาไดนํา
หลักการของการประกันคุณภาพมาใชใน
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการการ
อบรมดานการเขียนโครงการโดยใชวงจร  
PDCA การศึกษาเรียนรูกระบวนการ
ทํางานจากหนวยงานของมหาวทิยาลัย  
และองคการนักศึกษาตลอดจนการพัฒนา
ทักษะความเปนผูนําที่ดีใหกับนกัศึกษา 
เพื่อนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม 
และประเทศชาติในอนาคต  โดยมี
กลุมเปาหมายคือ สโมสรนักศึกษา และ
ตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 105 คน 
ในวันที่ 7 กุมภาพนัธ 2561 ณ หองสารภี 

1.6-3-1 รายงานสรุปโครงการการ
พัฒนางานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ (กิจกรรม
อบรมใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับผูนํานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ เมื่อ 7 
กุมภาพันธ 2561 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร  
(เอกสารหมายเลข 1.6-3-1) 

4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมี
การประเมินผลความสาํเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังตอไป 
 
 
 

การจัดกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ
ในทุกโครงการที่ดําเนนิการมีการ 
ประเมินผลความสาํเร็จตามวตัถุประสงค 
ของโครงการ โดยทุกหลักสูตรของคณะที่
ดําเนินโครงการตองมีการนําสงรายงาน
ผลการดําเนนิโครงการเมื่อโครงการเสร็จ
สิ้นเปนที่เรียบรอยแลวภายใน 7 วัน เพื่อ
คณะจะไดนําไปเปนฐานขอมูลในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ตอไป 
โดยในปการศึกษา 2560 กิจกรรมทั้ง 3 
กิจกรรมในแผนกิจการนักศึกษาและ 
โครงการการพัฒนางานการประกัน
คุณภาพการศึกษา แกนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ อีก 1 โครงการ มีการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ดังนี ้

1. กิจกรรมกีฬาสานสัมพนัธนองพี่
สีสม มีวัตถุประสงคของโครงการ 1. 
เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการแขงขัน
กีฬาภายในคณะ  2. ไดเรียนรูในการสราง
เครือขายความรวมมือ  ชวยเหลือซึ่งกัน
และกันระหวางสาขาวิชา โดยมตีัวชี้วัด
ความสําเร็จเชิงปริมาณมากวา 80 %  
เชิงคุณภาพ คาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5  โดย
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน  1,341 
คิดเปนรอยละ 197.20  และคาเฉลี่ย  
4.06 โดยผลการประเมินเปนไป
วัตถุประสงคของกิจกรรม โดยมี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมชนิดกีฬาใหมาก
ข้ึน 

2. กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหมี
จิตสํานึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย  
อาจารย  นักศึกษา ศิษยเกา ประชาชน 
ไดทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อเปนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีตัวชี้วดัตาม
วัตถุประสงค เชิงปริมาณ จาํนวน  70  
คน  เชิงคุณภาพไมต่ํากวา 3.51 ผลโดย

1.6-4-1 รายงานผลการดําเนนิ
โครงการของคณะ
วิทยาการจัดการ ในป
การศึกษา 2560 ดังนี้  

 - “โครงการกีฬานอง-พี่สี
สม” 

 - โครงการปฐมนิเทศ นศ.
ใหม 

 - โครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  - “โครงการการพัฒนางาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา แกนักศึกษา 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 76 คิด
เปนรอยละ 108.57 และคาเฉลี่ย 4.12 
โดยผลการประเมินเปนไปวัตถุประสงค
ของกิจกรรม  โดยมีขอเสนอแนะใหมีศิษย
เกาเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึง
วัตถุประสงคในการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั  และปรับบุคลิกภาพของ
นักศึกษากอนเขาสูร่ัวมหาวิทยาลัย  การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสาขาวชิา  
ตลอดจนเขาใจบทบาทภารกิจของตนเอง  
ในฐานะนักศึกษาโดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
จํานวน  500  คน  เชิงคุณภาพ  คาเฉลี่ย
ไมต่ํากวา  3.5 โดยนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมจํานวน 509 คน คิดเปนรอยละ 
101.80 และคาเฉลี่ย 4.10 โดยผลการ
ประเมินผลเปนไปวัตถุประสงคของ
กิจกรรม  โดยมีขอเสนอแนะใหลดวัน
ปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวทิยาลยักับคณะ
ลง 
- ทั้งนี้คณะมีการนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ มาทําการประชุมกรรมการ
สโมสรนักศึกษาเพื่อนาํผลการดาํเนินงาน
ไปปรับปรุงการดาํเนินงานในคร้ังตอไป 

5 ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

-ไมมี- -ไมมี- 

6 นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

     คณะวิทยาการจัดการ  ไดมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา  โดยนําเขาพิจารณา
ใน ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการกิ จก าร
นักศึกษา  และคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ ในประเด็นตางๆ
ตามกิจกรรม  ดังนี้  
     - กิจกรรมกีฬานอง – พี่สีสมควรเพิ่ม
ชนิดกีฬาใหมากข้ึน 
    - กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ควรมีศิษยเกาเขารวมมากข้ึน  
      - กิจกรรมปฐมนิ เทศ  ให ลดวัน

1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา  คร้ังที่ 1/2560
วันที่  16 กุมภาพันธ 
2561 

1.6-6-2 แผนยุทธศาสตรสวนงาน
กิจการนักศึกษา พ.ศ. 
2557-2560 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัยกับคณะ
ลง   
   เพื่อนําไปจัดทําแผนกิจการนักศึกษา ป 
2561 ตอไป (เอกสารหมายเลข 1.6-6-1) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค : 
 ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.จารุต  ฐิติวร 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวจิัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรค 

 คณะวิทยาการจัดการบริหาร
งานวิจยัดวยระบบสารสนเทศ โดยการ
ดําเนินการผาน เว็บไซดของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ 
http://research.rru.ac.th/ 
เพื่อบริหารงานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับ ขอบเขตและประเภทของทุน
วิจัย ประกาศทนุอุดหนุนงานวิจยัทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
ใหนักวิจัยของคณะฯ เขาใช เว็บไซดเพื่อ
ขอ(โหลด)แบบเอกสารตางๆ เชนแบบ
ขอเสนอโครงการวิจัย แบบรายงาน
ความกาวหนา ฯลฯ เปนตน (เอกสาร 
2.1-1-1) 
      คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
บริหารงานวจิัยในระดบัคณะโดยใช เว็บ
ไซดของคณะวิทยาการจัดการที ่
fms.rru.ac.th เพื่อใหนักวิจัยไดศึกษา
ขอมูลคูมือนักวิจัย คูมือจรรยาบรรณ
นักวิจัย ระบบการใหการสนับสนุน การ
ตีพิมพ การเผยแพร ผลงานวิจยั ฯลฯ 
เปนตน และยังใชเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเว็บ
ไซดของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ขางตน 
(เอกสาร 2.1-1-2) 
      นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการพฒันาและติดตั้งระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการข้ึนเปนการเฉพาะของคณะฯ  โดย
ดําเนินการบริหารงานวิจัยผานการใช
ระบบฐานขอมูลงานวิจยัของคณะ
วิทยาการจัดการ สามารถเขาใชงานไดที่ 
webpage งานวิจยัของคณะวิทยาการ
จัดการ  
http://researchfms.rru.ac.th/ 

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

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

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

2.1-1-4  จอภาพ ฐานขอมูลงานวจิัย 
รายชื่อโครงการวิจัย 

2.1-1-5  จอภาพรายชื่อนักวิจัย 
2.1-1-6 จอภาพการเผยแพร

ผลงานวิจัย 
2.1-1-7  แบบฟอรมประเมินความ

พึงพอใจระบบฐานขอมูล
งานวิจยั 

2.1-1-8 เว็บไซดระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บ
เอกสาร (e-document) 
ของมหาวิทยาลัยที่เวบ็ไซด 
http://doc.rru.ac.th/Do
cClient/ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
(เอกสาร 2.1-1-3) ซึ่งเก็บบันทกึขอมูล
เก่ียวกับฐานขอมูลรายชื่อนักวิจยัและ
โครงการวิจัยของนักวิจัยในคณะ(เอกสาร
2.1-1-4, 2.1-1-5) และบันทึกฐานขอมูล
การเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัย 
(เอกสาร 2.1-1-6) โดยนักวิจัยสามารถ
ปรับเพิ่มเติมผลงานวิจยัได เพื่อติดตาม
และประเมินผลงานวจิัยของบุคคลากรใน
คณะ และยังเปดใหบุคคลที่สนใจ
โดยทั่วไปภายนอก สามารถใชเปน
ฐานขอมูลในการสบืคนขอมูลผลงานวิจัย
ของนักวิจัยในคณะนอกจากนี้ยงัทําการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบฐานขอมูลจากนักวิจัยเปนระยะดวย
เชนกัน (เอกสาร 2.1-1-7) 
       นอกจากนี้คณะวิทยาการยังอาศัย
ความสะดวกในการบริหารงานวจิัยในการ
แจงและรับสงขาวสารงานวิจัย ผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสและจดัเก็บ
เอกสาร (e-document) ของ
มหาวิทยาลยัที่เว็บไซด 
http://doc.rru.ac.th/DocClient/ 
(เอกสาร 2.1-1-8) 

2 สนับสนนุพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                    
 -  หองปฏิบัติการหรือ
หองปฏิบัติงานสรางสรรค 
หรือหนวยวิจัย หรือศูนย
เคร่ืองมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -  หองสมุดหรือแหลง
คนควาขอมูลสนบัสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -  สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงาน สรางสรรค เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะวิทยาการจัดการ จัดทาํ
หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานวิจัย ที่ 
หองประชาคมวิจัย ชั้นที่ 1 อาคาร 3 
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใชเปน
หองปฏิบัติการงานวิจัยของนักวจิัย และ
เปนหองประชุมกลุมยอย หองเสวนา เพื่อ
ระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู
ดานงานวจิัยระหวางนกัวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะ(เอกสาร2.1-2-1) 
 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนนิการ
หองสมุดสําหรับนักวิจัย ที่หองประชาคม
วิจัย ชั้นที่ 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อใชคนควาหนังสือ และ
เอกสารดานงานวิจัย เชนคูมือสถิติเพื่อ
งานวิจยั หนังสือรวมเลมผลงานวิจัยที่นาํ
ออกเผยแพรในงานนิทรรศการงานวิจัยใน
โอกาสตางๆ(Proceedings) เปนตน 

2.1-2-1 หองปฏิบัติงานวิจัย (หอง
ประชาคมวิจัย) หองสมุด
วิจัย, หองสมุดคณะ และ
หอสมุดกลาง 

2.1-2-2 เอกสารเผยแพรแหลงทุน
วิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

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

2.1-2-4 ภาพถายการใหคําปรึกษา
ดานงานวจิัย 

2.1-2-5 เอกสารเผยแพรการอบรม
และประชุมวิจัย 

2.1-2-6  ภาพหนาจอกลุม 
Facebook และ LINES 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ     
  -  กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัด
ประชุมวชิาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor) 

    นอกจากนี้คณะวิทยาการยังอาศัย
ความสะดวกในการใหบริการหนังสือ 
เอกสาร และการสืบคนขอมูลจาก
หอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 2.1-2-1) โดยคณะวทิยาการ
จัดการจดัสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ
สนับสนนุพันธกิจดานการวิจัย โดยการจดั
ติดตั้งคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพเปน
ระบบเครือขาย พรอมโปรแกรม
ซอฟทแวรพื้นฐานเพื่อใหบริการสนับสนนุ
แกนักวิจัย รวมทั้งใหบริการยืมเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุคและอุปกรณ เชน 
เคร่ืองฉายภาพ โปรเจ็คเตอร กลอง
ถายรูป เปนตน 
      คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสรางสรรค โดยใชระบบความ
ปลอดภัยจากการใชเครือขายระบบ
อินเตอรเน็ต และระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั โดยการใชรหัสผานของ
นักวิจัย (password) แตละคนในการเขา
สูเครือขาย อินเทอรเน็ต และระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และระบบ
รักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล
งานวิจยัของคณะ โดยการกําหนดใหมี
รหัสผานของนักวิจัย (password)แตละ
คนในคณะเปนการเฉพาะเพื่อเขาถึง
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ     
     นอกจากนี้คณะวิทยาการจดัการ
สงเสริมใหมีการปองกันการลอกเลียน
เอกสารและการเผยแพรผลงานวิชาการ 
โดยการจัดใหมีเอกสารคูมือจรรยาบรรณ
การเผยแพรผลงานวิชาการ และการ
แนะนาํใหมีการใชโปรแกรมระบบ
ตรวจสอบการคัดลอกบทความทาง
วิชาการ  
     คณะวิทยาการจัดการ เห็น
ความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนให
อาจารยในคณะเรงทาํผลงานวิชาการ  
งานวิจยั  และสนบัสนนุใหอาจารยเขา
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
รวมกิจกรรมทางวิชาการทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  อาทิ เขารวม
นําเสนอผลงานวชิาการในงานการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชนครินทรวิจัย คร้ังที่ 9 ในวนัที่ 3 – 4 
เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการ
จัดการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค แต
คณะฯ ใหการสนับสนนุอาจารยทํางาน
วิจัยโดยจัดสถานที่ และแหลงขอมูลใน
การคนควาวิจัยเพื่อทํางานวิจัยของบ
สนับสนนุทั้งภายในและภายนอก  
       ในปการศึกษา 2560 อาจารยคณะ
วิทยาการจัดการไดรับ 
      ทุนวิจยัจากภายนอกจํานวน 5 เร่ือง 
เปนเงิน 1,498,282 บาท 
      ทุนวิจัยจากภายในจาํนวน 2 เร่ือ
เปนเงิน 500,000 บาท 

2.1-3-1  สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การจัดการหวงโซ
อุปทานของสินคาผัก
เบอร 8 เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของกลุม
เกษตรในอําเภอพนม
สารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2.1-3-2 สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การพัฒนา
เสนทางการทองเท่ียว
เชิงเกษตร เพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.1-3-3 สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสงเสริม
การตลาดออนไลน 
ผลิตภัณฑเกษตร
ปลอดภัยผักเบอร 8 
ดวยเทคโนโลยี QR 
Code ในพ้ืนท่ีอําเภอ
พนมสารคาม จังหวัด
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ฉะเชิงเทรา 
2.1-3-4 สัญญารับทุนอุดหนุน

การวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การพัฒนาระบบ
มาตรฐานขอมูลควบคุม
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยผักเบอร 8 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.1-3-5 สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การจัดการหวงโซ
อุปทาน และโลจิสติกส
ของสินคาเกษตรและ
อาหารของเกษตรกร
ผูประกอบการ
รัฐวิสาหกิจชุมชน และ
ความม่ันคงทางอาหาร
อยางยั่งยืน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง 

2.1-3-6 สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง ชองทางการตลาด 
และการสงเสริม
การตลาดผักปลอดภัย
สูงเบอร 8 

2.1-3-7 สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การจัดการกล
ยุทธทางการตลาด 
ชองทางการตลาดและ
ระบบโลจิสติกสท่ีสงผล
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ตอการขยายตลาดใน
การพัฒนาสินคาผัก
เบอร 8 ในอําเภอพนม
สารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนนุการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

 คณะวิทยาการจัดการ โดยผูชวย
คณบดีวิจัย อ.จารุต ใหคําแนะนาํกับ
อาจารยที่มีความประสงคจะเผยแพร
นําเสนอ ตีพิมพผลงานวิชาการ จัดทํา
บันทึกของบสนับสนนุจากสถาบนัวิจัย
และพัฒนา เพื่อเปนการจงูใจใหอาจารย
นําเสนอผลงานและตีพิมพเผยแพรเพิ่ม
มากข้ึน  ซึ่งสถาบันวจิัยฯ จะมี
งบประมาณสนับสนนุ ดังนี ้
ตีพิมพผลงานในระดับชาติ จะใหเงิน
สนับสนนุ 10,000 บาท 
ตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติ จะให
เงินสนบัสนุน 20,000 บาท 
นําเสนอผลงานในกิจกรรมวิชาการ
ระดับชาติ เร่ืองละ 2,000 บาท 
กรณีไปนาํเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 
ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางตามจริง 
ไมเกิน 80,000 บาท 
    ในป 2560 คณะวิทยาการจดัการ 
ไดรับการจัดสรรงบเงินสนับสนนุในการ
นําเสนอและตีพิมพผลงานดังนี้  
- นําเสนอผลงานในงานวิชาการ ราช
นครินทรวิจัย  คร้ังที่ 9  วันที่ 3-4 
เมษายน 2561  จํานวน 12 เร่ือง เปน
จํานวนเงิน 24,000 บาท  
- นําเสนอผลงาน ณ ประเทศสเปนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2 เร่ือง 
เปนจํานวนเงนิ 140,000 บาท 
- ตีพิมพในวารสารในวาสารวชิาการ
ระดับชาติ  จํานวน 7  เร่ือง เปนจํานวน
เงิน 70,000 บาท 
ตลอดปการศึกษา 2560 อาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ ไดนาํเสนอและตีพิมพ
ผลงานจาํนวน  21 เร่ืองไดรับเงิน

2.1-4-1  ระเบียบของสถาบันวิจัย 
เร่ืองงบประมาณในการ
เผยแพรงานวิจัย 

2.1-4-2 ระบบและกลไกการ
สนับสนนุการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

2.1-4-3 ระบบและกลไกการ
รวบรวมคัดสรรวิเคราะห
สังเคราะหความรูจาก
งานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
สนับสนนุในการนาํเสนอผลงานและ
ตีพิมพ เปนจาํนวนเงิน 234,000 บาท 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคดีเดน 

 คณะวิทยาการจัดการจัดใหมีการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารยและนกัวิจัย โดย
การจัดฝกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและบุคลากรทางดานงานวิจัย 
และผลงานทางวิชาการ คณะวทิยาการ
จัดการ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
     นอกจากนี้คณะวิทยาการจดัการ ยัง
สนับสนนุและสงเสริมใหมี การเขารวม
อบรม หรือรับฟงการบรรยาย จาก
หนวยงานอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัฯ ทั้งกรณีที่เสียคาใชจาย
และไมเสียคาใชจายเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของอาจารยและนักวิจัย 
 คณะวิทยาการจัดการมีการสรางขวัญ
กําลังใจ ยกยองอาจารยที่มผีลงานวิจัย
ดีเดน โดยการจดัมอบคาสมนาคุณในการ
นําเสนอผลงานวชิาการ/วิจัย ทัง้โปสเตอร 
นําเสนอดวยวาจา  หรือบทความวิจัยใน
วารสาร เปนรายผลงานลดหลัน่กันไป 
และจัดมอบประกาศนียบัตรชมเชย 
สําหรับอาจารยที่มีผลงานตีพิมพใน TCI 
กลุมหนึ่ง หรือที่มีผลงานเผยแพรตอเนื่อง 
และกลาวยกยอง เมื่อมีการประชุม
คณาจารยคณะประจาํภาคการศึกษาแต
ละคร้ัง และเผยแพรใน web page ของ
คณะวิทยาการจัดการ  
      ทั้งนี้ในปการศึกษา 2560 ไมมี
อาจารยทานใด มีผลการวิจัยที่เปนไปตาม
เกณฑที่คณะประกาศ 

2.1-5-1  สรุปโครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยและ
บุคลากรทางดานงานวิจัย 
และผลงานทางวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

2.1-5-2 ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร ที่ 
3028 /2560  เร่ือง 
หลักเกณฑการยกยอง 
ชมเชย การตีพิมพ 
เผยแพรผลงานทาง
วิชาการและวิจัย ลว. 24 
ตุลาคม 2560 

 

6 ระบบและกลไกเพื่อชวยใน
การคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

-ไมมี -ไมมี- 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค :  
 ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.จารุต  ฐิติวร, อ.อัจนา ปราชญากุล 
 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 500,000 
บาท ภายนอก จํานวน 1,498,282 บาท รวมท้ังหมด จํานวน 1,998,282 บาท มีอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 43 คน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  500,000 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1,498,282 

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนบัรวมผูลาศึกษาตอ)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  43 

วิธีการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

1,998,282 
= 46,471.67 บาท/คน 

43 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

46,471.67 
x 5 = 9.29 คะแนน 

25,000 
 

ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ 46,471.67 บาท/คน เทากับ 5 คะแนน  
  
 

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

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 คะแนน 46,471.67 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.2-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง การจัดการหวงโซ
อุปทานของสินคาผักเบอร 8 เพ่ือยกระดับศักยภาพของกลุมเกษตรในอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา / นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี, นางสาวปรีดาพร อารักษสมบูรณ,              
นายบุญชาติ คติวัฒน, นางวันเพ็ญ กลับกลาย 

2.2-2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง การพัฒนาเสนทาง
การทองเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา / นายครรชิต มาระโภชน, นางสาวทักษินาฏ สมบูรณ 

2.2-3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสงเสริมการตลาดออนไลน ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยผักเบอร 8 ดวยเทคโนโลยี 
QR Code ในพ้ืนท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / นางสาวกรรณิการ มาระโภชน, 
นางดวงฤดี จํารัสธนสาร 

2.2-4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง การพัฒนาระบบ
มาตรฐานขอมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา /             
นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท, นางสาวเพ็ญศรี ปกกะสีนัง, นางสาวดาเรศ วีระพันธ 

2.2-5 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง การจัดการหวงโซ
อุปทาน และโลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหารของเกษตรกรผูประกอบการรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน และความม่ันคงทางอาหารอยางยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง / นายจารุต ฐิติวร, นายคมสนัต ธีระพืช, นางสาวศิรินันท            
คําสี, นายอนุสรณ  อุดปลอง, นางสาวกัญชญานิศ  ศรีนุกูล, นางสาวสุวิมล  ขวัญศิริวงค, 
นางสาวผุสดี  ภุมรา, นางสาวจงภร  มหาดเล็ก, นางสาวปราริชาต ิ รื่นพงษพันธ 

2.2-6 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง ชองทางการตลาด 
และการสงเสริมการตลาดผักปลอดภัยสูงเบอร 8 / นายจารุต ฐิติวร, นางสาววัชราภรณ สิงห
สําราญ, นายคมสันต ธีระพืช  

2.2-7 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง การจัดการกลยุทธทาง
การตลาด ชองทางการตลาดและระบบโลจิสติกสท่ีสงผลตอการขยายตลาดในการพัฒนา
สินคาผักเบอร 8 ในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / 
นางสาวพิพรรธน  พิเชฐศิรประภา  นายวัฒนา  พิลาจันทร  นางนิชชิชญา  เกิดชวย  
นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล 
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ผูวิจัย ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน
เงิน 

ทุน
ภายนอก 

ทุน
ภายใน 

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี  
นางสาวปรีดาพร อารักษสมบูรณ 
นายบุญชาติ คติวัฒน 
 นางวันเพ็ญ กลับกลาย 

การจัดการหวงโซอุปทานของสินคาผัก
เบอร 8 เพ่ือยกระดับศักยภาพของกลุม
เกษตรในอําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

249,931   

นายครรชิต มาระโภชน 
นางสาวทักษินาฏ สมบูรณ 

การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวเชิง
เกษตรเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

250,000   

นางสาวกรรณิการ มาระโภชน 
นางดวงฤดี จํารัสธนสาร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสงเสริม
การตลาดออนไลนผลิตภัณฑเกษตร
ปลอดภัยผัดเบอร 8 ดวยเทคโนโลยี QR 
Code ในพ้ืนท่ีอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

250,000   

นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท 
นางสาวเพ็ญศรี ปกกะสีนัง 
นางสาวดาเรศ วีระพันธ 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลควบคุม
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร 8 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

250,000   

นายจารุต ฐิติวร  
นายคมสันต ธีระพืช  
นางสาวศิรินันท คําสี  
นายอนุสรณ อุดปลอง  
นางสาวกัญชญานิศ ศรีนุกูล 
นางสาวสุวิมล ขวัญศิริวงค 
นางสาวผุสดี ภุมรา  
นางสาวจงภร มหาดเล็ก  
นางสาวปราริชาติ รื่นพงษพันธ 

การจัดการหวงโซอุปทาน และ 
โลจิสติกสของสินคาเกษตรและอาหาร
ของเกษตรกรผูประกอบการรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน และความม่ันคงทางอาหารอยาง
ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

1,870,000   

นายจารุต ฐิติวร  
นางสาววัชราภรณ สิงหสําราญ 
นายคมสันต ธีระพืช 

ชองทางการตลาด และการสงเสริม
การตลาดผักปลอดภัยสูงเบอร 8 

250,000   

นางสาวพิพรรธน  พิเชฐศิรประภา   

นายวัฒนา  พิลาจันทร   
นางนิชชิชญา  เกิดชวย   
นางสาวชุติมา  นุตยะสกุล 

การจัดการกลยุทธทางการตลาด 
ชองทางการตลาดและระบบโลจิสติกสท่ี
สงผลตอการขยายตลาดในการพัฒนา
สินคาผักเบอร 8 ในอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

250,000   
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย :  
 ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.จารุต  ฐิติวร, อ.ปราริชาติ  รื่นพงษพันธ 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 33 เรื่อง โดยเปนผลงานคา
น้ําหนัก 0.2  จํานวน 22 เรื่อง ผลงานคาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 3 เรื่อง ผลงานคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 6 เรื่อง 
ผลงานคาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 2 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 
10.80 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน 

(เรื่อง) 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ   

1  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 22 

2  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 

วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 3 

3  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 6 

4  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s 

list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 2 

5  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

1.00 - 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน 

(เรื่อง) 

2556  

 - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

 - ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

 - ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 

 - ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว  

 - ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

คุณภาพงานสรางสรรค   

6  - งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 

0.20 - 

7  - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - 

8  - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - 

9 
 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

0.80 - 

10  - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 - 

11 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 43 33 

12 จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 43 33 

วิธีการคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

10.80 

 
x 100   =  25.12 % 

43 

2. แปลงคารอยละทีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

25.12 
x 5 = 6.28 คะแนน 

20 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5 รอยละ 25.12 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

2.3-1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนในกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 
2.3-2 กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนสูความยั่งยืน (กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑชุมชนใน

เขตอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
2.3-3 แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยใชเทคนิค เดลฟาย 
2.3-4 การเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบริการของศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร 
2.3-5 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
2.3-6 การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงในการเก็บเก่ียวผลผลิตมะมวงเพ่ือใหเกิดความคุมคา บูรณา

การสูการทองเท่ียวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาผูประกอบการสวนมะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
2.3-7 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
2.3-8 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย(หลักสูตรปรับปรุง 

ป พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
2.3-9 การศึกษาทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
2.3-10 การประเมินการดําเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครนิทร 

2.3-11 ปญหาการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาสมรรถนะดานบัญชีของผูประกอบ 
วิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3-12 สื่อและชองทางการประชาสัมพันธเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาตลาดมะมวงไทยสูอาเซียน: 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3-13 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2559) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

2.3-14 การเขาถึงบริการสาธารณสุขตอพฤติกรรมสุขภาพและคาใชจายดานสุขภาพ ของประชาชนตาม
กลุมอาชีพ ในเขตเมืองและชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
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หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

2.3-15 การศึกษารูปแบบเว็บไซตสําหรับวัดพยัคฆอินทาราม 
2.3-16 การศึกษารูปแบบการพัฒนาเว็บไซตสําหรับวัดทาเกวียน 
2.3-17 การศึกษาความตองการพัฒนาเว็บไซตสําหรับวัดเกาะสมอ 
2.3-18 การพัฒนาระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซตกรณีศึกษาโรงเรียนบานทาลําบิด 
2.3-19 การพัฒนาเว็บไซตสําหรับวัดเจริญสุข (หนองบอน) 
2.3-20 การพัฒนาเว็บไซตสําหรับหมูบานวังหูดินตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ 
2.3-21 การรับรูความสามารถของตนเองตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ

นักวิเคราะหออกแบบระบบข้ัน3 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 

2.3-22 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

2.3-23 The Owners/Managers Competencies for SMEs: The Case of Thai Traditional 
Massage Businesses 

2.3-24 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพ่ือนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3-25 Managing to Reduce the Risk of Mango Harvest and to Make the Value of 
Integrated Agro-Tourism : A Case Study of Mango Orchard Entrepreneurs in 
Chachoengsao ,Thailand 

2.3-26 การพัฒนาภาวะผูนําของผูใหญบานและกํานันในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.3-27 รูปแบบการจัดการเงินและหนี้สินของครูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3-28 อิทธิพลเชิงโครงสรางของวัฒนธรรมองคการและความพึงพอใจในงานท่ีสงผลตอผลการดําเนินงาน

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเขตภาคตะวันออก 
2.3-29 ตลาดนัดชุมชนเปนเศรษฐกิจฐานรากของจุดเริ่มตนของกระบวนการโลจิสติกส : 

กรณีศึกษาตลาดนัดชุมชนบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3-30 สภาวะความจําเปนตอความตองการแรงงานตางดาว และทัศนคติของผูประกอบการในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3-31 การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยกรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

2.3-32 ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3-33 Proposed TPM Implementation 
Process based on Organizational Readiness for Change 

2.3-34 ผลการประเมินคุณภาพวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยนืใน
กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 441 – 451 
 
 

0.2 

กลยุทธการตลาดสาํหรับผลิตภัณฑ
วิสาหกิจชุมชนสูความยั่งยนื 
(กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑชุมชนในเขต
อําเภอบางคลา จงัหวัดฉะเชิงเทรา) 

ผศ.ประสาน นนัทะเสน 
อ.ปยะภัทร คงแสนคํา 
ผศ.ดร.พิพรรธน พิเชฐศิร
ประภา 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 355 – 361 
 
 

0.2 

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยใช
เทคนิค เดลฟาย 

ผศ.ประสาน นนัทะเสน 
อ.คมสันต ธีระพืช 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 1193 – 1202 
 
 

0.2 

การเปรียบเทียบคุณภาพในการ
ใหบริการของศูนยการศึกษานอก
สถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

ดร.สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 452 – 462 
 

0.2 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏราชนครินทร  

ดร.สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ 
ดร.ปยะพงศ  พัดชา 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 624 – 630 
 

0.2 

การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ดร.สุชานาถ พัฒนวงศงาม การประชุมวชิาการและเสนอ 0.2 
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ในการเก็บเก่ียวผลผลิตมะมวง
เพื่อใหเกิดความคุมคา บูรณาการสู
การทองเที่ยวเชิงเกษตร : 
กรณีศึกษาผูประกอบการสวน
มะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

อ.วนิดา  รุงแสง 
น.ส.สมพร  ศิริวรา 

ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 1203 – 1213 
 
 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวชิาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 

อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล 
ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย 
อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อ.สุพาพร ลอยวัฒนกุล 
ดร.ภาวิณีย มาตแมน 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 646 – 656 
 
 

0.2 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย(หลักสตูรปรับปรุง 
ป พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

อ.วัฒนา พิลาจนัทร 
ผศ.ดร.พิพรรธน พิเชฐศิร
ประภา 
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ
สมบูรณ 
อ.วัชราภรณ สิงหสําราญ 
อ.ชุติมา นุตยะสกุล 
 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 638 – 645 
 
 

0.2 

การศึกษาทักษะการเรียนรูศตวรรษ
ที่ 21 กลุมทักษะสารสนเทศ สือ่ 
และเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

อ.ดาเรศ วีระพันธ 
อ.กรรณิการ มาระโภชน 
อ.ปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 42 – 50 
 
 

0.2 

การประเมินการดําเนนิงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยั       ราชภัฏราช
นครินทร 

อ.คมสันต ธีระพืช 
ดร.สุชานาถ พัฒนวงศงาม 
อ.วนิดา รุงแสง 
ดร.วิชุดา จันทรเวโรจน 
ผศ.สุพรรัตน วงษศรี 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาตริาชนครินทรวิจัย
และวิชาการ 
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 631 – 637 
 

0.2 
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ปญหาการปฏิบัติงานและความ
ตองการพัฒนาสมรรถนะดานบญัชี
ของผูประกอบ 
วิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

อ.ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
อ.พิมพจันทร อารยเมธา
เลิศ 
อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.กฤชชัย สุขเสว ี

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 464 – 472 
 
 

0.2 

สื่อและชองทางการประชาสัมพนัธ
เพื่อการสงเสริมและพัฒนาตลาด
มะมวงไทยสูอาเซียน: กรณีศึกษา
พื้นที่จังหวัดฉะเชงิเทรา 

อ.ณฐ สบายสุข 
อ.ธนัช ถ่ินวัฒนากูล 
อ.สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล 
อ.ปยะภัทร คงแสนคํา 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 1134 – 1143 
 

0.2 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิานิเทศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2559) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 

อ.ณฐ สบายสุข 
อ.ธนัช ถ่ินวัฒนากูล 
อ.สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล 
อ.ปยะภัทร คงแสนคํา 
อ.นภรภิสฎ ลัภกิตโร 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 616 – 623 
 
 

0.2 

การเขาถึงบริการสาธารณสุขตอ
พฤติกรรมสุขภาพและคาใชจายดาน
สุขภาพ ของประชาชนตามกลุม
อาชีพ ในเขตเมืองและชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง 

อ.จารุต ฐิติวร 
อ.อัจนา ปราชญากุล 
อ.อรวี บุญกัลยา 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 371 – 378 
 
 

0.2 

การศึกษารูปแบบเวบ็ไซตสําหรับ
วัดพยัคฆอินทาราม 

อ.ธรรมรัตน สิมะโรจนา การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 820 – 827 
 

0.2 
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การศึกษารูปแบบการพัฒนา
เว็บไซตสาํหรับวัดทาเกวียน 

อ.ธรรมรัตน สิมะโรจนา การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 836 – 847 
 

0.2 

การศึกษาความตองการพัฒนา
เว็บไซตสาํหรับวัดเกาะสมอ 

อ.ธรรมรัตน สิมะโรจนา การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 848 – 858 
 
 

0.2 

การพัฒนาระบบจัดการขอมูล
พื้นฐานบนเว็บไซตกรณีศึกษา
โรงเรียนบานทาลําบิด 

อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 984 – 993 
 
 

0.2 

การพัฒนาเว็บไซตสําหรับวัดเจริญ
สุข (หนองบอน) 

อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ 
คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 1020 – 1026 
 
 

0.2 

การพัฒนาเว็บไซตสําหรับหมูบานวัง
หูดินตําบลหนองแจง อําเภอบึงสาม
พัน จังหวัด เพชรบูรณ 

อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 1027 – 1035 

0.2 
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การรับรูความสามารถของตนเอง
ตามมาตรฐานสมรรถนะของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักวิเคราะห
ออกแบบระบบข้ัน3 สาํหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร 

อ.ปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ 
อ.กรรณิการ มาระโภชน 
อ.ดาเรศ วีระพันธ 
อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 67 – 78 
 

0.2 

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
ไอศกรีมของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อ.ปราริชาติ ร่ืนพงษพันธ 
 

การประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทรวิจัย
และวิชาการ คร้ังที่ 9 ณ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร 
วันที่ 3-4 เมษายน 2561 
หนา 1184 – 1192 
 

0.2 

The Owners/Managers 
Competencies for SMEs: The 
Case of Thai Traditional 
Massage Businesses 

ดร.สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ MIRDEC-7th, International 
Academic 
Conference on 
Social Science, 
Multidisciplinary 
and Globalization 
Studies (Global 
Meeting Social 
Science 
Community), 
Madrid, SPAIN. 
(2018)26-29 March 2018 
 

0.4 

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชมุชน
เพื่อนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน : 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ดร.ณัฐพล บัวเปลีย่นส ี
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ
สมบูรณ 
ดร.นิชชชิญา นราฐปนนท 

วารสารบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ราชนครินทร ปที่ 1 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
- เดือนมิถุนายน 2560 
หนา 43 – 49 
 

0.4 

Managing to Reduce the Risk 
of Mango Harvest and to 
Make the Value of Integrated 
Agro-Tourism : A Case Study 

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศงาม 
อ.วนิดา รุงแสง 
น.ส.สมพร ศิริวรา 

The IAFOR International 
Conference on Sustainability, 
Energy & the Environment  
Hawaii 2018 

0.4 
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of Mango Orchard 
Entrepreneurs in 
Chachoengsao ,Thailand 

P. 59 - 65 

การพัฒนาภาวะผูนาํของผูใหญบาน
และกํานนัในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย วารสารบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ปที่ 6 ฉบับที่ 18 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
หนา 1 - 9 

0.6 

รูปแบบการจัดการเงินและหนีส้นิ
ของครูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย วารสารสงัคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
ปที่ 7 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2561 
หนา 198 - 207 

0.6 

อิทธิพลเชิงโครงสรางของวัฒนธรรม
องคการและความพึงพอใจในงานที่
สงผลตอผลการดําเนินงาน
อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในเขตภาคตะวันออก 

ผศ.ดร.พิพรรธน พิเชฐศิร
ประภา 

วารสารวชิาการอีสเทิรน เอเชีย 
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2560 
หนา 313 - 321 

0.6 

ตลาดนัดชุมชนเปนเศรษฐกิจฐาน
รากของจุดเร่ิมตนของ
กระบวนการโลจิสติกส : 
กรณีศึกษาตลาดนัดชุมชนบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศงาม วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง ปที่ 10 ฉบบัที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม(2560) 
หนา 197 - 212 

0.6 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย
กรณีศึกษาคณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

อ.ธรรมรัตน สิมะโรจนา 
อ.จัดการ หาญบาง 

วารสารราชนครินทร 
มกราคม – มิถุนายน 2561 
หนา 133 – 137 
 

0.6 

สภาวะความจําเปนตอความ
ตองการแรงงานตางดาว และ
ทัศนคติของผูประกอบการในพืน้ที่
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศงาม 
อ.อรนุช กฤตยขจรสกุล 
 

วารสารราชนครินทร 
ปที่ 15 ฉบับที่ 33 
มกราคม – มิถุนายน 2561 
หนา 153 - 161 

0.6 

ปจจัยที่สงผลตอการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อความยั่งยนืของ

ผศ.ดร.พิพรรธน พิเชฐศิร
ประภา อ.ชุติมา นุตยะ

วารสารสมาคมนักวิจัยแหงชาต ิ
ปที่ 23 ฉบับที่ 1  

0.8 
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ชุมชน ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 

สกุล มกราคม – เมษายน 2561 
หนา 141 - 152 

Proposed TPM 
Implementation 
Process based on 
Organizational Readiness for 
Change 

ดร.สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ Advances in Social 
Sciences Research 
Journal, 2018, Vol.5(3), 85-
91.United Kingdom 

0.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม : ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.ธนัช ถ่ินวัฒนากูล, อ.สิริวรรณ ชวลิตเมธา, 
 อ.รัชฎาพร  วงษโสพนากุล 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 จัดทําแผนการบริการวชิาการ

ประจําปที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนดตวั
บงชี้วัดความสาํเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวชิาการแก
สังคมและเสนอกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

     คณะวิทยาการจัดการ มอบหมาย 
รองคณบดวีิชาการทําหนาที่กํากับ ติดตาม 
และดูแลการดาํเนินการงานบริการวิชาการ
ของคณะฯ และดําเนนิการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการบริหารงาน
บริการวิชาการแกสังคมและทองถ่ิน 
(เอกสาร 3.1-1-1) และคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมและ
ทองถ่ิน (เอกสาร 3.1-1-2) เพื่อทําหนาที่
ดําเนินการ สงเสริมและสนบัสนนุงาน
บริการวิชาการ รวมถึงการจัดทาํแผนงาน
บริการวิชาการ (เอกสาร 3.1-1-3)  จัดวาง
ระบบและกลไกขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การดําเนินงานบริการวิชาการ การกํากับ 
ติดตาม ดูแล และประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการประจาํป 2560 
โดยคณะกรรมการจะมาจากผูบริหารและ
ตัวแทนแตละสาขาวิชาที่เปดสอนของคณะ 
และคณะวิทยาการจัดการไดนาํเสนอ
แผนงานบริการวชิาการประจาํป 2560 
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-3) ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวทิยาการ
จัดการ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4 
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-3) 

3.1-1-1 คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคม
และทองถ่ิน คณะ
วิทยาการจัดการ 

3.1-1-2 คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินงานบริการ
วิชาการแกสังคม
และทองถ่ิน คณะ
วิทยาการจัดการ 

3.1-1-3 แผนงานบริการ
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําป 2560 

3.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
วิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 
15 พฤศจิกายน 
2560 

2 โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ตามแผน มีการจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนงาน
บริการวิชาการประจาํป 2560 ซึ่งระบุ 
แผนการดําเนนิงานฯ แผนการใชจาย
งบประมาณ และแผนการใชประโยชนจาก
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เพื่อให
เกิดผลตอการพัฒนาอาจารย นกัศึกษา 
ชุมชนและทองถ่ิน ดังนี ้
1. โครงการคายเยาวชนสูอาเซียน 
อาจารย 

3.1-2-1  แผนงานบริการ

วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําป 2560 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 

1. นักศึกษาไดรับความรูจากการ 
ฝกอบรม 

2. นักศึกษาไดรับประสบการณตรง 
จากการฝกอบรม 

3. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงจากการ 
ฝกอบรมสามารถนาํความรูทีไ่ดรับไป
ประยุกตใชในการเรียน การประกอบอาชีพ
ตอไปในอนาคตได 
ชุมชนและทองถิ่น 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
2. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยวและการบริการ 
อาจารย 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 
 1. นักศึกษาไดรับความรูจากการ 
ฝกอบรม 
 2. นักศึกษาไดรับประสบการณตรง 
จากการฝกอบรม 
 3. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงจากการ 
ฝกอบรมสามารถนาํความรูทีไ่ดรับไป
ประยุกตใชในการเรียน การประกอบอาชีพ
ตอไปในอนาคตได 
ชุมชนและทองถิ่น 
 1. เกิดองคความรูในการที่จะนําไป 
พัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินของตนเอง 
 2. สรางอาชพีใหกับคนในชุมชนหรือ 
ทองถ่ิน 
 3. เกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ  
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ใหกับชุมชนหรือทองถ่ินอันมีผลมาจากการ
สนับสนนุงบประมาณจากภาครัฐ 
 4. มีรายไดจากการจัดการเร่ืองที่พัก 
อาหารและเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
เกิดจากการอบรม 
3. โครงการศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
และการสื่อสารไรพรมแดนเพ่ือการ
ทองเที่ยวในอาเซียน 
อาจารย 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 
 1. นักศึกษาไดรับความรูจากการ 
ฝกอบรม 
 2. นักศึกษาไดรับประสบการณตรง 
จากการฝกอบรม 
 3. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงจากการ 
ฝกอบรมสามารถนาํความรูทีไ่ดรับไป
ประยุกตใชในการเรียน การประกอบอาชีพ
ตอไปในอนาคตได 
ชุมชนและทองถิ่น 
 1. มีรายไดจากการจัดการเร่ืองที่พัก  
อาหารและเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ ที่
เกิดจากการอบรม 
 2. มีสวนรวมในการสงเสริมและ 
สนับสนนุการจัดกิจกรรมที่ชุมชนและ
ทองถ่ินสามารถเชื่อมโยงได 
 3. เกิดความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการฝกอบรมที่เก่ียวของใน
ชุมชนหรือทองถ่ินนัน้   
4. โครงการบริการวิชาการอบรมความรู
ตอเน่ืองทางการบัญช ี
อาจารย 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1. ชวยใหนักศึกษานาํความรูในชั้น
เรียนไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
 2. ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
ทํางานรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
ชุมชนและทองถิ่น 
 1. ธุรกิจไดรับความรูและสามารถนํา
ความรูดานการบัญชไีปประยุกตการ
ดําเนินการธุรกิจตนเองได ทําใหธุรกิจใน
ทองถ่ินไดรับการพฒันา และเปนการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ 
5. โครงการการเพ่ิมศักยภาพดาน
การตลาดและการจดัการชองทางการจัด
จําหนายสินคาอยางมีประสิทธภิาพ
สําหรับกลุมผูประกอบการธุรกจิขนาด
กลางและขนาดเล็ก 
อาจารย 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 
 1. ชวยใหนักศึกษานาํความรูในชั้น 
เรียนไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
 2. ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูการ 
ทํางานรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
ชุมชนและทองถิ่น 

1. ธุรกิจไดรับความรูและสามารถนํา 
ความรูที่ไดไปประยุกตการดําเนนิการธุรกิจ
ตนเองได ทําใหธุรกิจในทองถ่ินไดรับการ
พัฒนา และเปนการตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐ 
 2.  ขยายชองทางการจัดจาํหนายใหแก
บุคคลทั่วไปทีส่นใจทาํธุรกิจ 
6. โครงการอบรมสูงวัย Cyber ยุค 4.0 
อาจารย 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1. ชวยใหนักศึกษานาํความรูในชั้น 
เรียนไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
 2. ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูการ 
ทํางานรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
 
ชุมชนและทองถิ่น 
      1.  ผูสงูวัยในชุมชนไดรับความรูและ
สามารถนาํความรูทีไ่ดไปประยกุตใชได 
และเปนการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ 
7. โครงการอบรมปฏิบัติการการใชงาน
คอมพิวเตอรในเชิงธุรกิจ 
อาจารย 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 
 1. ชวยใหนักศึกษานาํความรูในชั้น 
เรียนไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
 2. ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูการ 
ทํางานรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
ชุมชนและทองถิ่น 
 1. ธุรกิจไดรับความรูและสามารถนํา 
ความรูดานคอมพิวเตอรเก่ียวกับรานคา
อิเล็กทรอนิกสไปประยุกตการดาํเนินการ
ธุรกิจตนเองได ทําใหธุรกิจในทองถ่ินไดรับ
การพัฒนา และเปนการตอบสนองนโยบาย
ของภาครัฐ 
 2. ขยายชองทางการจัดจาํหนายใหแก
บุคคลทั่วไปทีส่นใจทาํธุรกิจออนไลนใหม   
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการผลิต
สื่อสําหรับเยาวชน 
อาจารย 
 1. อาจารยสามารถนาํองคความรูมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงการยกตัวอยางเปนกรณีศึกษา
ในชั้นเรียน 
นักศึกษา 
 1. ไดเรียนรูและไดรับการพัฒนา 
ความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงานสื่อ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 2. ไดรับประสบการณจากการฝก 
ปฏิบัติการผลิตสื่อตามระบบมาตรฐานจริง
ในระดับมืออาชีพ 
 3. สามารถประยุกตความรูและ 
ทักษะที่ไดรับจากการเขารวมโครงการไปใช
ในการผลิตสื่อของตนเองไดดวยวิธีการที่
งายข้ึน 
 4. ไดรับการเปดพืน้ที่สาํหรับ 
แสดงออกทั้งดานความคิดสรางสรรคและ
ทักษะการปฏิบตั ิ
ชุมชนและทองถิ่น 
 1. เร่ืองราวที่เปนปญหาหรือเร่ืองราว 
ที่มีความนาสนใจในชุมชนและทองถ่ินไดรับ
การนําเสนอโดยผานมุมมองของเยาวชน 
เพื่อเปนการสรางความตระหนัก สํานึก 
และมีสวนรวมในการแกไขปญหา หรือ
พัฒนารวมทั้งการอนุรักษศิลปวฒันธรรมใน
ชุมชนและทองถ่ิน 
 2. ชุมชนและทองถ่ินมีความเขมแข็ง 
และมีความสัมพันธที่เหนียวแนนจากการ
ทําหนาที่ของเยาวชนในการผลติสื่อเพื่อ
ประสานความเขาใจและความรวมมือ
ภายในชุมชน 
 3. ทั้งเด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชน 
และทองถ่ิน ไดเรียนรูและตระหนักถึงการ
รูเทาทันสื่อ 

3 โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการ
ที่บริการแบบใหเปลา 

 คณะวิทยาการจัดการไดดาํเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
ประจําป 2560 จํานวน 8 โครงการ ดังนี ้
    1. โครงการคายเยาวชนสูอาเซียน 
    2. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานการทองเที่ยวและการบริการ 
    3. โครงการศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
และการสื่อสารไรพรมแดนเพื่อการ
ทองเที่ยวในอาเซียน 
    4. โครงการบริการวิชาการอบรมความรู
ตอเนื่องทางการบัญช ี
    5. โครงการการเพิ่มศักยภาพดาน
การตลาดและการจัดการชองทางการจัด

3.1-3-1  แผนงานบริการ
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจําป 2560 

3.1-3-2  รายงานสรุป 
โครงการคาย
เยาวชนสูอาเซียน 

3.1-3-3  รายงานสรุป 
โครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยว
และการบริการ 

3.1-3-4  รายงานสรุป 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
จําหนายสินคาอยางมปีระสิทธิภาพสําหรับ
กลุมผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 
    6. โครงการอบรมสูงวัย Cyber ยุค 4.0 
    7. โครงการอบรมปฏิบัติการการใชงาน
คอมพิวเตอรในเชิงธุรกิจ 
    8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการ
ผลิตสื่อสาํหรับเยาวชน 
     ซึ่งกิจกรรม/โครงการทั้ง 8 โครงการ 
เปนการบริการแบบใหเปลาแกสังคม 

โครงการศึกษา
สังคมพหุวัฒนธรรม
และการสื่อสารไร
พรมแดนเพื่อการ
ทองเที่ยวใน
อาเซียน 

3.1-3-5  รายงานสรุป 
โครงการบริการ
วิชาการอบรม
ความรูตอเนื่อง
ทางการบญัช ี

3.1-3-6  รายงานสรุป 
โครงการการเพิ่ม
ศักยภาพดาน
การตลาดและการ
จัดการชองทางการ
จัดจําหนายสินคา
อยางมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับกลุม
ผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

3.1-3-7  รายงานสรุป 
โครงการอบรมสูงวัย 
Cyber ยุค 4.0 

3.1-3-8  รายงานสรุป 
โครงการอบรม
ปฏิบัติการการใช
งานคอมพิวเตอรใน
เชิงธุรกิจ 

3.1-3-9  รายงานสรุป 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิต
สื่อสําหรับเยาวชน 

 
 

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการบริการ

   คณะกรรมการดําเนินการบริการ
วิชาการคณะวิทยาการจัดการไดมีการ

3.4-4-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจาํคณะเพื่อ
พิจารณา 

ประเมินความสําเร็จของแผนและโครงการ
บริการวิชาการประจาํป 2560 ทั้ง 8 
โครงการ พบวา เปาหมายบรรลตุาม
แผนงานบริการวชิาการ  
 1. แผนบริการวิชาการป 2560 สําเร็จ
ตามตัวบงชี ้
        - ดานจาํนวนโครงการ  
         - ความพึงพอใจในการรับบริการ
วิชาการ  
         - การบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
        - การเขารวมบริการวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
   2.  โครงการบริการวิชาการทั้ง 8 
โครงการ สําเร็จตามตัวบงชี้คือ 
         - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
         - ความพึงพอใจในการรับบริการ 
   หลังจากนัน้คณะกรรมการดําเนนิการ
บริการวิชาการไดนาํผลการประเมินแผน
และโครงการบริการวชิาการ พ.ศ. 2560 
เขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
2/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 4.3 (เอกสารหมายเลข 
3.4-1-2) 
  โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ แสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้
 1.  ในการดําเนินงานบริการวชิาการ
จะตองทีการจัดทาํแผนการใชประโยชน วา
มีผลตอผูจัดบริการวิชาการ ผูรับการบริการ
วิชาและนักศึกษาของคณะอยางไร ซึ่งจะ
สามารถตอบเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาได 
 2.  การพัฒนางานบริการวชิาการของ
คณะตอไปควรมีการจัดบริการวิชาการใน
รูปแบบเก็บคาลงทะเบียนเพื่อเปนรายได
ใหกับคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจําคณะ
วิทยาการจัดการ 
จัดการ คร้ังที่ 
2/2561 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 4.3 

5 นําผลการประเมินตามขอ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ

 จากการประเมินความสําเร็จของแผน
และโครงการบริการวชิาการ ประจําป

3.1-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ใหบริการวิชาการสังคม งบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ ได

พิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา และมี
ขอเสนอตอการจัดโครงการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาการจัดโครงการ
บริการวิชาการที่เพิ่มมากข้ึนและมี
ประสิทธิภาพดังนี ้
 - ควรมีการสรางความรวมมือ หรือทํา 
MOU กับหนวยงานในทองถ่ินในพื้นที่
บริการวิชาการเพื่อความรวมมือในการ
ทํางานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 
 - ควรมีการสรุปผลการบริการวิชาการ
ของคณะวทิยาการจัดการเพื่อเผยแพรแก
สาธารณชนเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของคณะฯ 
 และคณะดาํเนินการใหแตละหลกัสูตร
ทบทวนผลการประเมินจากแตละ
โครงการฯ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาจัดทํา
แผนการบริการวชิาการป 2561ที่มีความ
สอดคลองกับความตองการการเรียนรูของ
ชุมชนและทองถ่ิน รวมถึงเปนไปตาม
แนวทางของแผนการบริการวชิาการของ
คณะ ซึ่งอยูระหวางดาํเนินการ 

ประจําคณะ
วิทยาการจัดการ 
จัดการ คร้ังที่ 
2/2561 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 4.3 

6 คณะมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

-ไมมี- -ไมมี- 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ผูกํากับตัวบงชี้ > อ.ณฐ สบายสุข 

  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 กําหนดผูรับผดิชอบในการ

ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

           คณะวิทยาการจัดการ ไดให
ความสําคัญกับการสงเสริมและทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดมุงสงเสริม
และสนบัสนุน การรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณไีทย โดยไดมีการ
กําหนดผูรับผดิชอบในการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ โดยไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
และทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ไดมอบหมายและแตงตั้งใหรองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา เปนผูรับผดิชอบงาน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-1) โดยมีคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เปนทีป่รึกษา 
นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งตวัแทนคณาจารย
จากสาขาวิชาตาง ๆ ทั้ง 7 สาขาวิชาและ 
1 กลุมวิชา โดยมีตัวแทนจากสาขาวิชาละ 
2 คน เพื่อเปนกรรมการในการดําเนินงาน 
ซึ่งคณาจารยเหลานี้ ก็เปนตัวแทนของแต
ละหลักสูตร ที่มีหนาที่ในการดาํเนินงาน
ดานกิจการนักศึกษาและงานดานการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมของแตละ
หลักสูตรอยูแลว และยังไดแตงตั้งให
รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดีและ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานกิจการ
นักศึกษาอีก 1 คน เปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ ตามลําดบั โดย
คณะกรรมการทั้งหมดนี้จะมีหนาที่
รับผิดชอบ ในการจัดทาํแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดบัคณะ ขับเคลือ่น
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน  
เผยแพรโครงการ/กิจกรรม/บริการดาน
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมตอ
สาธารณชน  ประเมินผลการดาํเนินงาน
และจัดทาํรายงานผลการดาํเนนิงานและ

4.1-1-1 คําสั่งที่ 39/2560 แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการและ
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ลงวนัที่ 3 
ธันวาคม 2560 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
กิจกรรมตาง ๆ อีกทั้งยังมีหนาทีใ่นการ
ผลักดันและสนับสนุน การดําเนนิงานดาน
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมในระดับ
มหาวิทยาลยัอีกดวย 

2 จัดทําแผนดานทาํนบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการไดตาม
แผน 

   คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการจัดทํา
แผนงานดานทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ ใหเปนไปตามกลไก
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ        
ราชนครินทร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 
6 การสงเสริมสนับสนนุการทาํนุบํารุง
ศิลปะ วฒันธรรมและพัฒนาภูมปิญญา
ทองถ่ินเพื่อเผยแพรสูสากลโดยสอดคลอง
กับเปาประสงคของพันธกิจการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
โดยแผนงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมนี้ ไดผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษาคณะวทิยาการ
จัดการและทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   ซึ่งในแผนไดกําหนดตัวบงชี้
วัดความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) ไวดังนี ้
 1. จํานวนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ทางดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมไม
นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
 2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมายในทุก
กิจกรรม 
 3. ผูเขารวมกิจกรรมที่เห็นความ 
สําคัญและมีจิตสาํนึกในการสบืสานและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยทีด่ีงามในแต
ละกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
      โดยในปการศึกษา 2560 นี้ แผนงาน
ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมของ
คณะวิทยาการจัดการไดมีการดาํเนินการ
ตามแผนยทุธศาสตรดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ โดยประกอบไป
ดวย 2 โครงการและกิจกรรมยอยใน

4.1-2-1 แผนทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ
วิทยาการจัดการประจําป
การศึกษา 2560 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  1.1 กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ถวายอาหารแหง เนื่องในวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม 2561 (ไมใชงบประมาณ) 
       1.2 กิจกรรมสงเสริมและสืบ
สานวฒันธรรมประเพณีอัญเชิญหลวง
พอโสธรข้ึนจากแมน้าํบางปะกง ปที่ 248 
ประจําป 2561 (ไมใชงบประมาณ) 
 2. โครงการทําบุญตักบาตร
อาหารแหงถวายแด ร.9 

3 กํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการกํากับ
และติดตามการดําเนนิงานเพื่อใหเปนไป
ตามแผนงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยทุกโครงการ/กิจกรรม จะ
มีระบบ กระบวนการและข้ันตอนในการ
ดําเนินงานดังนี ้
 1. กอนดําเนินกิจกรรม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดทาํการ
ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรม แลวนาํเสนอกิจกรรม
ตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
 2. ในการดําเนินกิจกรรม โดยรอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาและ
สโมสรคณะวทิยาการจัดการ จะเปนผู
ดําเนินงาน กํากับและติดตาม
ความกาวหนาในการจัดทาํโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ในดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนงานที่
วางไวในทุกภาคการศึกษา 
 3. หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลวจะไดมีการสรุปโครงการ/
กิจกรรมเพื่อนําเสนอเขาที่ประชมุของ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ

4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการและ
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2561 

           วันที่ 25 มกราคม 2561 
4.1-3-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
2/2561 วันที่ 19 
กุมภาพันธ 2561 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็จะไดมีการ
ประชุมเพื่อสรุปผลของกิจกรรมและให
ขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุงการ 
ดําเนินงานในคร้ังตอ ๆ ไป  
 4. นํารายงานการสรุปผลการจดั
กิจกรรม เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะตอไป (เอกสารหมายเลข 
4.1-3-1) 
     โดยในปการศึกษา 2560 นี้ คณะ
วิทยาการจัดการ มีการดาํเนินการจัด
กิจกรรมดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ และ 2 
กิจกรรม ไดแก 
 1. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  1.1 กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ถวายอาหารแหง เนื่องในวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม 2561 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2560 
       1.2 กิจกรรมสงเสริมและสืบ
สานวฒันธรรมประเพณีอัญเชิญหลวง
พอโสธรข้ึนจากแมน้าํบางปะกง ปที่ 248 
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2561 
 2. โครงการทําบุญตักบาตร
อาหารแหงถวายแด ร.9 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2561 

4 ประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ทีว่ัดความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะวิทยาการจัดการ ไดดาํเนินการ
ตามแผนทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะวทิยาการจัดการประจาํป
การศึกษา 2560 โดยไดประเมนิ
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค  
1. เพื่อใหการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหคงอยูคูทองถ่ิน ซึ่งคณะ
วิทยาการจัดการไดจัดโครงการและ

4.1-4-1 รายงานผลการดาํเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ถวายอาหารแหง เนื่องใน
วันสงทายปเกาตอนรับป
ใหม 2561 

4.1-4-2 รายงานผลการดาํเนิน
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
กิจกรรมที่เก่ียวของกับทองถ่ินเปนประจํา
ทุกปผลการดาํเนินงานบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงค 
2. เพิ่มสมรรถภาพของบุคลากรและ
นักศึกษาในการปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
โดยนักศึกษาไดรวมทํากิจกรรมและไดรับ
องคความรู ซึ่งสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานไดจากการทําแบบทดสอบทั้ง
กอนและหลังรวมกิจกรรม ซึ่งผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงค 
3. เพื่อสรางเจตคติที่ดีในการปฏิบัติและ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการไดมีจิตสํานึกในการ
เขารวมกิจกรรมจํานวนมากข้ึนกวาปที่
ผานมา ซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค 
     ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนโครงการ ทั้งนี้ไดกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนรอยละ 100 ของ
แผน ซึ่งผลการดําเนนิงานในภาพรวมทั้ง 
2 โครงการและ 2 กิจกรรม พบวา 
ประสบผลสําเร็จเกินเปาหมาย โดย 
 1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ทางดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
(จัดกิจกรรมครบทั้ง 2 โครงการและ 2
กิจกรรม = รอยละ 100) 
 2. มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายทกุกิจกรรม 
(กิจกรรมทั้ง 2 โครงการและ 2 กิจกรรม 
มีผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 ทุก
กิจกรรม = รอยละ 100) 
 3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่เห็น
ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการสืบสาน
และอนุรักษวัฒนธรรมไทยที่ดงีามในแต
ละกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม โดยผูเขารวมกิจกรรม
เห็นความสําคัญและมีจิตสาํนึกในการสืบ
สานและอนุรักษวัฒนธรรมไทยในแตละ
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 ทุก

โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กิจกรรมสงเสริมและสืบ
สานวฒันธรรมประเพณี
อัญเชิญหลวงพอโสธรข้ึน
จากแมน้ําบางปะกง ปที่ 
248 ประจําป 2561 

4.1-4-3 รายงานผลการดําเนนิ
โครงการ “ทําบุญตัก
บาตรอาหารแหงถวายแด 
ร.9” 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
กิจกรรม = รอยละ 100 โดย 
 1.  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
        1.1 กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ถวายอาหารแหง เนื่องในวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม 2561 ผูเขารวมกิจกรรม
เห็นความสําคัญและมีจิตสาํนึกในการสืบ
สานและอนุรักษวัฒนธรรมไทย รอยละ 
90.00 
       1.2  กิจกรรมสงเสริมและสืบ
สานวฒันธรรมประเพณีอัญเชิญหลวง
พอโสธรข้ึนจากแมน้าํบางปะกง ปที่ 248 
ประจําป 2561 ผูเขารวมกิจกรรมเห็น
ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการสืบสาน
และอนุรักษวัฒนธรรมไทย รอยละ 92.50 
 2.  โครงการทําบญุตักบาตร
อาหารแหงถวายแด ร.9 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2561 ผูเขารวมกิจกรรมเห็น
ความสําคัญของสถาบนักษัตริยตลอดจน
อนุรักษและสงเสริมประเพณไีทยใหอยูสืบไป 
รอยละ 90.90 

5 นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    คณะวิทยาการจัดการ  ไดนําผลจาก
การประเมินกิจกรรมของนักศึกษาและผล
จากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการ
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
และทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย 
ขอเสนอแนะในที่ประชุมวา 
 1.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กิจกรรม
ทําบุญตักบาตรถวายอาหารแหง ป
การศึกษา 2561 โดยมีขอเสนอแนะในที่
ประชุมดังนี้ โตะวางอาหารแหงไม
เพียงพอ ดังนั้นในปตอไปควรทีจ่ะมีการ
จัดพื้นที่และสถานที่ใหเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาที่มากข้ึน  
 2.กิจกรรมสงเสริมและสืบสาน

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการและ
ทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
วัฒนธรรมประเพณีอันเชญิหลวงพอโสธร
ข้ึนจากแมน้ําบางปะกง ปที่ 248 
ประจําป 2561 โดยมีขอเสนอแนะในที่
ประชุมดังนี้ ควรยังคงดาํเนินจัดกิจกรรม
การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมที่มี
สวนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน ซึ่งไดรับคํา
ชื่นชมจากผูที่เขารวมงานเปนจาํนวนมาก 
และเพิ่มการประชาสัมพนัธเชิญชวนใหมี
ผูเขารวมกิจกรรมมากข้ึน  
 3.โครงการทําบุญตักบาตร
อาหารแหงถวายแด ร.9 นั้น ในที่ประชุม
เสนอวาเห็นควรรวมการจัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรในรอบเดียวกันกับการ
ทําบุญตักบาตรประจําป  
       ซึ่งจากภาพรวมทั้ง 2 โครงการและ 
2 กิจกรรมนี้ ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตัง้ไว แตก็อยากใหเพิ่ม
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในดานอ่ืนๆ
ที่มีความหลากหลายเก่ียวกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย เชน 
วัฒนธรรมดานอาหาร วัฒนธรรมดานการ
แตงกาย มารยาทไทย เปนตน ซึ่ง
ขอเสนอแนะทั้งหมดนี้ก็จะไดนาํไปพฒันา 
ปรับปรุงแผนและกําหนดโครงการ/
กิจกรรมดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในปการศึกษา 2561 ตอไป 
(เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 
และควรวางแผนในการจัดกิจกรรมการ
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมเพิ่มอีก 1 
หรือ 2 กิจกรรม เพื่อใหสนองตอบตอ
ความตองการและความสนใจของ
นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการ อีกทั้งยังควรมีการจัดและปรับ
รูปแบบกิจกรรมใหมีความหลากหลาย
มากข้ึนและนักศึกษาแตละหลักสูตรไดมี
สวนรวมที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
จํานวนมากข้ึน  ซึ่งในปการศึกษา 2560 
นี้ ทางคณะไดจัดทําแผนและกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรถวายอาหารแหง เนื่องใน
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
วันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561 โดยมี
คณาจารย บุคลากรของคณะและ
นักศึกษาไดเขารวมเปนจํานวนมากกวา
ทุกปที่จัดรวมถึงศิษยเกาและประชาชนใน
พื้นที่เขามารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
เกินเปาหมายตามที่กิจกรรมไดกําหนดไว 
และจากขอเสนอแนะในที่ประชมุปที่ผาน
มาเร่ืองความหลากหลายและรูปแบบของ
กิจกรรมนั้น ทางคณะไดดาํเนินกิจกรรมที่
ตองการใหบุคลากรของคณะและ
นักศึกษาไดมสีวนรวมกับทางชมุชนใน
การอนุรักษและสืบสานประเพณีจึงไดจัด
กิจกรรมสงเสริมและสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีอัญเชิญหลวงพอโสธรข้ึนจาก
แมน้ําบางปะกง ปที่ 248 ประจาํป 2561 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทาํนบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งก็ไดดาํเนินการเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว และโครงการทําบุญตัก
บาตรอาหารแหงถวายแด ร.9 ในที่
ประชุมเสนอแนะใหควรเชิญชวนให
บุคลากรจากหนวยงานอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลยัเขารวมโครงการ และเมื่อ
ดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว ก็ไดนําผล
การประเมินจากนักศึกษาและผลสรุป
กิจกรรมเขาในที่ประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในที่ประชุม
ไดใหขอเสนอแนะวา ใน 

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

    ในปการศึกษา 2560 นี้ ทางคณะ
วิทยาการจัดการ  ไดมีการเผยแพร
โครงการ/กิจกรรมดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน เชน ผาน
สื่อทางเว็บไซตของคณะ Facebookของ
คณะวิทยาการจัดการ จดหมายขาวของ
คณะวิทยาการจัดการ เปนตน เพื่อที่จะ
ประชาสัมพนัธการจัดกิจกรรมของคณะ 
เพื่อใหนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกาและ
สาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยได

4.1-6-1 เว็บไซตคณะวิทยาการ
จัดการ 

4.1-6-2  Facebook คณะวทิยาการ
จัดการ 

4.1-6-3 จดหมายขาวคณะ
วิทยาการจัดการ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
รับทราบขาวสาร 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-1) 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-2) 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-3) 

7 กําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมผีลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ

-ไมมี- -ไมมี- 

  การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
 และเอกลักษณของคณะ : ผูกํากับตัวบงชี้ > ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย, ผศ.ประสาน นันทะเสน, 
 อ.ธนชั ถ่ินวัฒนากูล  

  ผลการดําเนินงาน   

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ

วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  
มหาวิทยาลยั รวมทั้งสอดคลอง
กับกลุมสถาบนัและเอกลักษณ
ของคณะ  และพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจาํปตาม
กรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตวั
บงชี้และเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมตัิ 

 คณะวิทยาการจัดการไดจัด
โครงการสัมมนาการบรับปรุงและ
ทบทวนแผนพฒันา คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร (เอกสารหมายเลข 5.1-
1-2) มีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน 
โอกาส และภัยคุกคามพรอมมีการ
ทบทวนปรัชญา วิสยัทัศน คานยิมรวม
ของคณะวทิยาการจัดการ และไดนาํ
ผลการวิเคราะห SWOT (เอกสาร
หมายเลข 5.1-1-1) และการทบทวน
แผนมาใชในการจัดทาํแผนปฏิบตัิงาน
ประจําปงบประมาณ 2561  นําผล
วิเคราะหเขาสูกระบวนการจัดทาํแผน
โดยคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
ไดรวมกันจัดทาํแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจาํปของคณะ
(เอกสารหมายเลข 5.1-1-4)  
ตลอดจนกําหนดแนวทาง ทบทวน
ทิศทางเปาหมายตามแผนพฒันาคณะ 
พ.ศ.2561-2564 และแผนกลยทุธทาง
การเงิน (พ.ศ.2559-2562) (เอกสาร
หมายเลข 5.1-1-3) พรอมทั้งจัดทํา
รายงานผลการดําเนนิงาน ไตรมาส 
12 เดือน ประจําปงบประมาณ 2561 
เสนอตอมหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา  

5.1-1-1  ผลการวิเคราะห SWOT 
และปรัชญา วิสยัทัศน 
คานิยมรวมของคณะ
วิทยาการจัดการ  

5.1-1-2 แผนยุทธศาสตร ระยะ  
4 ป พ.ศ. 2561-2564 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-1-3  แผนกลยุทธทางการเงิน 
(พ.ศ.2559-2562) 

5.1-1-4 แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
ปงบประมาณ 2561 

   

2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทนุ
ตอหนวยในแตละหลักสูตร 
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทํา
คําสั่งแตงตัง้บุคคลเปนคณะกรรมการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต คณะ
วิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 
5.2-2-1) 
 โดยคณะกรรมการจัดทําตนทนุ
ตอหนวยผลผลิต คณะวิทยาการ
จัดการ รวมกับหลักสูตร และกอง

5.1-2-1 คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-2-2 ผลการวิเคราะหจุดคุมทุน
หลักสูตร ปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

5.2-2-3 บันทึกขอความสงขอมูล
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน 

นโยบายและแผนของมหาวทิยาลัย
ดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ของแตละหลักสูตรและจุดคุมทนุของ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 
หลักสูตร  
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบัญชี คาใชจายตอหัว 
47,927.- บาท รายรับตอ 1 ป
การศึกษา 57,005.- บาท คิดเปน
รายไดคุมทนุ 9,078.- บาท 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ คาใชจายตอหัว 
40,163.- บาท รายรับตอ 1 ป
การศึกษา 55,005.- บาท คิดเปน
รายไดคุมทนุ 14,842.- บาท 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการตลาด คาใชจายตอหัว 
51,876.- บาท รายรับตอ 1 ป
การศึกษา 55,005.- บาท คิดเปน
รายไดคุมทนุ 3,128.- บาท 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการทองเที่ยว คาใชจายตอ
หัว 55,069.- บาท รายรับตอ 1 ป
การศึกษา 57,005.- บาท คิดเปน
รายไดคุมทนุ 1,936.- บาท 
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
คาใชจายตอหัว 41,265.- บาท 
รายรับตอ 1 ปการศึกษา 55,005.- 
บาท คิดเปนรายไดคุมทุน 13,739.- 
บาท 
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ คาใชจาย
ตอหัว 41,362.- บาท รายรับตอ 1 ป
การศึกษา 57,005.- บาท คิดเปน
รายไดคุมทนุ 15,643.- บาท 
 7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการนิเทศศาสตร คาใชจาย
ตอหัว 49,851.- บาท รายรับตอ 1 ป
การศึกษา 55,005.- บาท คิดเปน

การวิเคราะหจุดคุมทุน
ของทุกหลักสูตร 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
รายไดคุมทนุ 5,154.- บาท 
 จากผลการวิเคราะหทั้ง 7 
หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีรายไดเหนือ
รายจาย (เอกสารหมายเลข 5.2-2-2)   
 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการไดสง
ขอมูลการวิเคราะหจุดคุมทุนของทุก
หลักสูตรใหแกสาขาวิชาทุกสาขาวิชา
เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 
5.2-2-3) 
        การวัดประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตจะวัดจากภาวะการมีงานทํา
โดยหลักสูตรการตลาดมีภาวะการมี
งานทาํรอยละ 93.75 หลักสูตร
คอมพิวเตอรธุรกิจมีภาวการณมีงาน
ทํารอยละ 80.55 หลักสูตรการจัดการ
มีภาวการณมีงานทาํรอยละ 65.55 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมีภาวการณมี
งานทาํรอยละ 81.5 หลักสูตรการ
จัดการทรัพยากรมนุษยมีภาวะการมี
งานทาํรอยละ 75.65 หลักสูตรการ
ทองเที่ยวมีภาวการณมีงานทาํรอยละ 
86.35 และหลักสูตรการบัญชีมี
ภาวการณมีงานทาํ 72.65 พบวา
หลักสูตรที่มีภาวะการมีงานทําทีสู่ง
กวาเกณฑ (ภาวะการมีงานทํา
มากกวารอยละ 80) ประกอบดวย
หลักสูตรการตลาดหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ซึ่งหลักสูตรเหลานี้จะตองรักษาระดับ
การมีงานทาํและจะตองพฒันา
หลักสูตรใหเปนที่ตองการของผูเรียน
มากข้ึน สวนหลักสูตรที่มีภาวะการมี
งานทาํต่าํกวาเกณฑ (ภาวการณมีงาน
ทํานอยกวารอยละ 80) ประกอบดวย
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย 
หลักสูตรการจัดการ และหลักสตูรการ
บัญชี ซึ่งหลักสตูรเหลานี้จะตองมีการ
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการของ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ตลาดแรงงานใหมากข้ึนเพื่อทําให
ภาวะการมีงานทาํเพิ่มสูงข้ึน 
      การประเมินโอกาสในการแขงขัน
พบวาทุกหลักสูตรของคณะวทิยาการ
จัดการมีตนทนุตอหนวยในแตละ
หลักสูตรต่ํากวาของมหาวิทยาลยัทั้ง
รัฐและเอกชนในพื้นที่ใกลเคียง 

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห
และระบปุจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะ
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 

 คณะวิทยาการจัดการมีการ
แตงตั้งบุคคลเพื่อเปนคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 
5.1-3-1)  มีการประชุมเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 
5.1-3-2, 5.1-3-3)  
 คณะวิทยาการจัดการไดกําหนด
ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
และปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดมีผล
ตอพันธกิจของคณะไว 2 เร่ือง 
ดังตอไปนี ้
 1. เกณฑการตอสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการสงผลใหมี
อาจารยบางทานไมไดรับการตอ
สัญญาจาง โดยมีแผนการจัดการ
ความเสี่ยงดังนี ้
 - จัดทําบนัทึกขอความมอบหมาย
ใหอาจารยแตละทานไดจัดทาํ
แผนพัฒนาตนเองดานการจัดทาํ
ผลงานทางวชิาการและการเพิ่ม
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพื่อเปน
แนวทางดําเนนิการตามเกณฑการตอ
สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
 - ประสานงานรวมกับ
มหาวิทยาลยัในการเอ้ืออํานวยความ
สะดวกในการทาํผลงานวิชาการของ
อาจารย 
 - ประชุมอาจารยทั้งคณะเพื่อ
กระตุนและสงเสริมใหอาจารยสราง

5.1-3-1  คําสั่งแตงตัง้คณะ
วิทยาการจัดการ ที่ 
48/2557 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุม
ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ คร้ังที่ 2/2560 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

5.1-3-3 แผนการบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป
งบประมาณ 2561 

5.1-3-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 4/2561 วันที่ 20 
เมษายน 2561 

5.1-3-5 รายงานการบริหารความ
เสี่ยงปงบประมาณ 2561 
ปจจัยเสี่ยงทีไ่มสามารถ
ควบคุมได 

5.1-3-6 รายงานผลการตรวจสอบ
อาจารยประจาํหลักสูตร
ที่จะดําเนนิการเขาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ผลงานวชิาการและงานวิจยัอยาง
ตอเนื่อง 
 ดานการตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการ ในป
การศึกษา 2560 คณะวิทยาการ
จัดการมีจํานวนอาจารยทั้งหมด 21 
คน จากการดําเนนิการตามแผน ทํา
ใหมีอาจารยไดตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน 2 คน และมีอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการอีจํานวน 8 คน 
จึงทําใหความเสี่ยงในดานนีล้ดลง 
 2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 สงผลใหอาจารยบางทานมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยมีแผนจัดการความ
เสี่ยง ดังนี ้
 - ประชุมอาจารยทั้งคณะกระตุน
และสงเสริมใหอาจารยทุกทานผลิต
งานวิจยัใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 - ประชุมอาจารยทั้งคณะกระตุน
และสงเสริมใหอาจารยทุกทานตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิชาการในวารสารที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
 - ประกาศยกยองชมเชยอาจารย
ที่สามารถตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย
ที่ไดมาตรฐานผานเว็บไซด 
 ดานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2560 
คณะวิทยาการจัดการ มีกระบวนการ
กํากับติดตามใหอาจารยที่สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 ครบทั้ง 8 หลักสูตร จึงทําให
ความเสี่ยงในดานนี้หมดไป (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3-4, 5.1-3-5,  
5.1-3-6) 
 นอกจากนี้ดานการเขาสูตาํแหนง
ทางวชิาการ ในปการศึกษา 2560 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย
จํานวน 43 คน มีผลการดําเนนิงาน
การเขาสูตําแหนงทางวชิาการ ดังนี ้

ป 2559 ป 2560 
ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. 

3 - - 6 - - 
  

4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

 คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ ไดบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลแตละดานดังตอไปนี ้
     1) หลักประสทิธิผล คณะ
วิทยาการจัดการมีแผนพฒันาคณะ
วิทยาการจัดการระยะ 4 ป (2561-
2564) และแผนปฏิบตัิการประจําป 
2561 และไดดําเนินงานไดสําเร็จตาม
เวลาที่กําหนด มีรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาส, รายงานการใช
จายงบประมาณตามระยะที่
มหาวิทยาลยักําหนด ตลอดจนได
ดําเนินงานตามพนัธกิจหลักของคณะ
ไดครบถวนทัง้ดานการผลติบัณฑิต 
การวิจัย  การบริการวิชาการ และการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-1, 
5.1-4-2, 5.1-4-3, 5.1-4-4) 
      2)  หลักประสทิธิภาพ คณะ
วิทยาการจัดการไดนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการดาํเนินงาน
ดานการควบคุมดูแลครุภัณฑ และมี
การจัดระบบสารสนเทศดานการวิจัย 
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานดานการ
ควบคุมครุภัณฑและระบบฐานขอมูล
วิจัยของคณะมีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-5, 5.1-4-6) 
      3)  หลักการตอบสนอง คณะ
วิทยาการจัดการใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากนักศึกษาและบุคลากรของ
คณะ ตลอดจนขอรองเรียนตางๆ เพื่อ
นํามาสูการปรับปรุงแกไขใหดีมาก

5.1-4-1 แผนยุทธศาสตร ระยะ  
4 ป พ.ศ. 2561-2564 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจาํป 
2561 

5.1-4-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 
ประจําปงบประมาณ 
2560 

5.1-4-4 รายงานประจาํป คณะ
วิทยาการจัดการ ป 
2560 

5.1-4-5 ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนครุภัณฑ คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-4-6 ระบบฐานขอมูลงานวิจยั 
คณะวิทยาการจัดการ  

5.1-4-7 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 49/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคมและ
ทองถ่ิน 

5.1-4-8 คําสั่งมหาวิทยาลยั            
ราชภัฏราชนครินทร ที่ 
1423/2557 เร่ือง 
แตงตั้งรองคณบด ี

5.1-4-9 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 33/2557 
เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี 
(อ.วัฒนา, อ.สิริวรรณ,       
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ
ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
และทองถ่ินเพื่อเปนการตอบสนอง
ตามพันธกิจของคณะดานการบริการ
วิชาการแกสังคม (เอกสารหมายเลข  
5.1-4-7) 
      4)  หลักภาระรับผดิชอบ  
ผูบริหารคณะระดบัรองคณบดี และ
ผูชวยคณบดีไดรับมอบหมายงานที่
ชัดเจน โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการ  
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-8)  และมี
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  ผูชวย
คณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  ผูชวยคณบดี
ฝายบริการวชิาการและผูชวยคณบดี
ฝายสาํนักงานและการเงิน (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-9,5.1-4-10, 5.1-4-
11) 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ
ไดจัดประชุมอาจารยและเจาหนาที่
อยางสม่ําเสมอเพื่อสื่อสารทาํความ
เขาใจในการปฏิบัติภารกิจรวมกัน 
    5)  หลักความโปรงใส  คณะ
วิทยาการจัดการไดดําเนินการจดัซื้อ
จัดจางดวยความโปรงใส และยดึความ
ถูกตองตามระเบียบทางราชการ
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-12)  
 การสรรหาคัดเลือกบุคลากรได
ดําเนินการตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรยึดมีความถูกตองเปน
ธรรมและสามารถอธิบายกับบุคลากร
ไดอยางชัดเจนและดําเนนิการในรูป
คณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 
5.1-4-13) 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ

อ.อรนุช, ดร.ปรีดาพร) 
5.1-4-10 คําสั่งคณะวทิยาการ

จัดการที่ 1/2558 เร่ือง
แตงตั้งผูชวยคณบดี      
(อ.จารุต) 

5.1-4-11 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 23/2558 
เร่ืองแตงตั้งผูชวยคณบดี 
(อ.วัฒนา) 

5.1-4-12 คําสั่งมหาวิทยาลยั      
ราชภัฏราชนครินทรที่ 
1337/2559 เร่ือง 
แตงตั้งอาจารยและ
เจาหนาที่การเงินและ
พัสด ุ

5.1-4-13 คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ 

5.1-4-14 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 48/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-15 รายงานการประชุม
อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-16 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 45/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-17 คําสั่งคณะวทิยาการ
จัดการ ที่ 34/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานวางแผนและ
พัฒนา คณะวิทยาการ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและจัดทาํแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อใชในการ
บริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข  
5.1-4-14) 
    6) หลักการมีสวนรวม  การ
ดําเนินงานของคณะไดใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของบุคลากร โดย
เปดโอกาสใหอาจารยและเจาหนาที่
สามารถแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะ โดยจัดใหมีการประชุม
อาจารยและเจาหนาที่เปนประจํา 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-15) 
 นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให
อาจารยและเจาหนาทีส่มัครใจเขาเปน
กรรมการชุดตาง ๆ เชน 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-16, 5.1-4-
17, 5.1-4-18) 
 7) หลักการกระจายอํานาจ  
คณบดีไดการกระจายอํานาจไปยังรอง
คณบดีและผูชวยคณบดีใหรวมดูแล
ภารกิจสําคัญ ๆของคณะ เชน ดาน
วิชาการ  ดานการวางแผนและพัฒนา  
ดานกิจการนักศึกษา  ดานวิจัย  ดาน
การบริการวิชาการ ดานประกัน
คุณภาพการศึกษา และดานจัดการ
สํานักงานและการเงินของคณะ       
เปนตน  (เอกสารหมายเลข 5.1-4-7, 
5.1-4-12, 5.1-4-16, 5.1-4-17, 5.1-
4-18) 
 นอกจากนี้ไดรวมกําหนดให
ประธานสาขาวิชารวมดูแลการ
บริหารงานวชิาการของสาขาวชิาที่
ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 5.1-4-19, 
5.1-4-20) 
   8) หลักนิติธรรม คณะวิทยาการ
จัดการไดยึดความถูกตองเปนธรรม 

จัดการ 
5.1-4-18 คําสั่งคณะวทิยาการ

จัดการ ที่ 37/2557 
เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
และทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.1-4-19 คําสั่งมหาวิทยาลยั ที่ 
6/2561 เร่ือง แตง 

 ตั้งประธานสาขาวชิา 
5.1-4-20 คําสั่งคณะวทิยาการ

จัดการ ที่ 3/2561 
แตงตั้ง คณะกรรมการ
บริหารงานวชิาการของ
สาขาวชิา 

5.1-4-21 ประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง หลักเกณฑการข้ึน
เงินเดือนของขาราชการ 

5.1-4-22 ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ เร่ือง หลักเกณฑ
การข้ึนเงินเดือน 

5.1-4-23 ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ เร่ือง เกณฑการ
ข้ึนเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

5.1-4-24 รายงานการประชุม
อาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ 

5.1-4-25 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1-4-26 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-4-27 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
โดยยึดกฎระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  กรณี
เกิดปญหาหรือความขัดแยงจะให
ความเปนธรรมกับทุกฝาย นอกจากนี้
หากบุคลากรในคณะเห็นวาไมไดความ
เปนธรรมสามารถใชชองทางการ
อุทธรณรองทุกขของมหาวิทยาลัยได  
 ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ มี
การบริหารงานตามระเบียบ ประกาศ 
และหลักเกณฑที่รัฐหรือมหาวิทยาลัย
กําหนด ตลอดจนมีการใชอํานาจ
ตามที่ กําหนดไว เชน มีการ
ดําเนินงานบริหารบุคคลตามระเบียบ 
ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ เชน การ 
ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจาํป 
เปนตน ซึ่งมีการจัดทําประกาศเกณฑ
การข้ึนเงินเดือนของบุคลากรสังกัด 
คณะวิทยาการจัดการที่เปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-21, 5.1-4-22) 
   9) หลักความเสมอภาค การ
บริหารงานของคณะยดึหลักความ
เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ เชน
หลักเกณฑในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการจะใชมาตรฐานเดยีวกัน
ทั้งบุคลากรที่เปนขาราชการและ
บุคลากรที่เปนพนักงานมหาวทิยาลัย  
การจัดงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากร ไดจดัสรรใหกับทั้งบุคลากร
สายวชิาการ และบุคลากรสาย
สนับสนนุ  
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-23) 
    10) หลักมุงเนนฉันทามติ   
การบริหารงานของคณะมุงเนนการ
บริหารงานในรูปแบบองคคณะบุคคล
ทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับฝายงาน
และระดับคณะ  เชน คณะกรรมการ
วิชาการคณะ  คณะกรรมการวางแผน
คณะ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
คณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจําคณะ  โดยการ
ตัดสินใจตาง ๆ ใหความสาํคัญกับการ
เห็นพองตองกันมากกวาการลงมติ
ดวยคะแนนเสยีง (เอกสารหมายเลข 
5.1-4-24, 5.1-4-25, 5.1-4-26,5.1-
4-27,5.1-4-27) 

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

-ไมมี- -ไมมี- 

6 การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาํ
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2561 
(ตามเอกสารหมายเลข 5.1-6-1)  
โดยมีการจัดสรรงบประมาณให
บุคลากรนาํไปพัฒนาตนเองตาม
ศาสตร คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการไดมีการกํากับติดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและ
สายสนับสนนุ ในการประชุมคร้ังที่ 
1/2561 (เอกสารหมายเลข 5.1-6-2) 
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันา ได
ดําเนินการตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะ โดยทํา
บันทึกขอความเรงรัดติดตามให
บุคลากรขอใชงบพฒันาบุคลากร เพื่อ
ไปพฒันาตนเองตามแผน (เอกสาร
หมายเลข 5.1-6-3)   

5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป 2561 คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 9 
กุมภาพันธ 2561 

5.1-6-3 บันทึกขอความ ที่ ศธ
0548.05/ว619 เร่ือง 
กระตุนเตอืนการใชงบ
พัฒนารายบุคคล 

 

7 ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดปรับให

 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข              
5.1-7-1) เพื่อทําหนาที่กํากับติดตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ

5.1-7-1 คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบั
หลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2560 ที่ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

หลักสูตร และคณะ จาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบตวับงชี้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2560 ทําหนาที่
เปนกลไกเพื่อควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพ และจัดทาํแผน
กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 
5.1-7-2) และไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองเสนอตอกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา (เอกสาร
หมายเลข 5.1-7-3) และรายงาน
ขอมูลครบถวนตามที่ สกอ. กําหนด
ผานระบบ CHE QA Online 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-4) และ
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัว
บงชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาํป
การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข
5.1-7-5) เพื่อทําหนาที่กํากับ ดแูล 
และดําเนนิงานตามตัวบงชี้ทีไ่ดรับ 
มอบหมาย สงขอมูลตัวบงชี้ที่
รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กําหนด 
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ
เอกสารหลักฐาน และเตรียมความ
พรอมรับการประเมิน ประสานงาน
ระหวางผูกํากับ ดูแล ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและผูจัดเก็บขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน สนบัสนุนขอมูล 
และรายงานผลการดาํเนินงานในสวน
ที่เก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด สงขอมูลตัวบงชีท้ี่รับผิดชอบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลและเอกสาร
หลักฐาน และเตรียมความพรอมรับ
การประเมิน ประสานงานระหวางผู
กํากับ ดูแล ผูรับผิดชอบดําเนนิการ
และผูจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ และ
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อจัดเก็บขอมูล 

38/2560 ลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2560 

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

5.1-7-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 24 
สิงหาคม 2560 

5.1-7-4  ระบบ CHE QA Online 
5.1-7-5  คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับดูแล
ตัวบงชี้ ผูจัดเก็บขอมูล
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดทาํ
รายงานการประเมิน
ตนเอง คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป
การศึกษา 2559 ที่ 
37/2560 ฉบับลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2560 

5.1-7-6  โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
การทํางานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

5.1-7-7  โครงการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
(กิจกรรมอบรมใหความรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับผูนํา
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ) 

5.1-7-8 กําหนดการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดบั
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
เอกสาร/หลักฐาน ตัวบงชี้ตามเกณฑ
มาตรฐานใหบรรลุเปาหมายที่ตัง้ไว 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาการ
จัดการ ไดดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตาม
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการดําเนนิงาน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในแผนงาน โดยมีกิจกรรมดังนี ้
 - โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในการทาํงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-6) 
 - กิจกรรมอบรมใหความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
ผูนํานักศึกษา คณะวทิยาการจัดการ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-7) 
 สําหรับคณะวิทยาการจัดการ ได
สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรทุก
ระดับไดรับการเผยแพรความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ดวย
การใหเขารวมประชุม/อบรม/สมัมนา 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการดําเนินงานตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ที่
สอดคลองตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กําหนด โดยในปการศึกษา 2560
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ระหวางวนัที่ 
3-14 กรกฎาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.1-7-8) ระดับคณะ ใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.1-7-9)  โดยพิจารณาผล

หลักสูตร 
5.1-7-9 กําหนดการประเมิน

คุณภาพภายในระดบั
คณะ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 
2560 จํานวน 12 เดือน ตั้งแต 1 
มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 
2561 สําหรับการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเอง ระดบัหลักสตูร 
กําหนดใหเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบ มคอ.7 สวน
ระดับคณะ เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยกําหนดใหมีการ
วิเคราะหสถานภาพตนเอง 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร : ผูกํากับตัวบงชี้ > ผศ.ดร.ปรดีาพร อารักษสมบูรณ 
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  ผลการดําเนินงาน 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1 มีระบบและกลไกในการ

กํากับการดําเนนิการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไก
การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ดังนี ้
1. มีการวางแผน (Plan) 
มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
โดยคณะมีระบบและกลไกในการกํากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 มีคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหทุกหลักสูตรยึดถือและ
ใชเปนแนวปฏิบัติรวมกัน (เอกสาร
หมายเลข 5.2-1-1) 
 1.2 คณะวิทยาการจัดการมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจาํป
การศึกษา 2560 เพื่อดําเนินงานในการ
กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

5.2-1-1 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 

5.2-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาํป
การศึกษา 2560 ที่ 
38/2560 ฉบับลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2560 

5.2-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดทาํ
รายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2560 
ที่ 37/2560 ฉบับลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2560 

5.2-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ คร้ัง
ที่ 1/2561 วันอังคารที่ 27 
มีนาคม 2561 

5.2-1-5 หนังสือเชิญประชุมอบรม
การประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับนักศึกษา 
ที่ ศธ 0548.01/03 ว375 

5.2-1-6 รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
(กิจกรรมอบรมใหความรู
ดานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับผูนํา
นักศึกษา) 

5.2-1-7 หนังสือเชิญประชุม
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ของหลักสูตร ติดตามผลการดาํเนินงาน
ตามแผนที่ไดจัดทําไว และรวบรวมขอมูล
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-1-2) 
 1.3 คณะวิทยาการจัดการมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ ผู
จัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา
และจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการจัดการ ประจําป
การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 5.2-
1-3) 
2. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (DO) 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมเพื่อ
กํากับ ติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
ดังนี ้
คร้ังที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจดัการ 
ประจําปการศึกษา 2560 คร้ังที่ 1/2561 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หอง
ประชุมชั้น 3 สาํนักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2-
1-4) 
นอกจากนี้คณะยังมีการดําเนนิการกํากับ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
 

หลักสูตร ที่ ศธ 0548.01 
กผ/350 

5.2-1-8 หนังสือเชิญเขารวมประชุม
และอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ 
ศธ 0548.01 กผ/49 

5.2-1-9 เอกสารการดําเนินการจัด
โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
การทํางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ที่ ศธ 
0548.05/823 

5.2-1-10 หนังสือเชิญเขารวม
โครงการ ที่ ศธ 0548.01 
กผ/362 

5.2-1-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
2/2560 

5.2-1-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
3/2560 

5.2-1-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
4/2560 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 
โดยในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการ
จัดการไดมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี ้
 1. คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินการสงผูแทนผูนํานักศึกษาของทุก
หลักสูตรเขารวมกิจกรรมโครงการอบรม
การประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
นักศึกษา โดยสวนงานกิจกรรมนักศึกษา
รวมกับองคการบริหารนักศึกษา เพื่อให
ผูนํานักศึกษาไดมีความรูเก่ียวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีทักษะ และมี
สวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอง

 
รายการ 

 
กรอบระยะเวลา
แลวเสร็จ 

หลักสูตรจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง 

มิ.ย. 2560 
– 
พ.ค. 2561 

หลักสูตรนําเสนอแผนพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
Improvement Plan ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

ก.ย. 2560 

รายงานความกาวหนาของหลักสูตร
รอบ 6 เดือน เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

ก.พ. 2560 

คณะดําเนินการรวบรวมและติดตาม 
มคอ.3/มคอ.5 จากหลักสูตร ภาค
เรียนที่ 1/2560 และ มคอ.3 ภาค
เรียนที่ 2/2560 

ก.พ. 2561 

คณะดําเนินการสงแบบสอบถามให
อาจารยประจําหลักสูตรและ
นักศึกษาดําเนินการประเมินผลงาน
บริหารจัดการหลักสูตร 

ส.ค. 2560 

คณะดําเนินการรวบรวมขอมูลการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานของอาจารย
ประจําหลักสูตร แลวนําขอมูลใสใน
ตารางพรอมใหคะแนนเกณฑ
คุณภาพ 

ม.ค. 2561 

การติดตามความสมบูรณของการ
ดําเนินงานแตละองคประกอบ ดังนี้ 
องคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอนและการประเมินผูเรียน 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

มิ.ย. 2560 
– 
พ.ค. 2561 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาํปการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

85 
 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
เจาพระยา มหาวทิยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร (เอกสารหมายเลข 5.2-1-5) 
 2. คณะวิทยาการจัดการ มีการ
ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปการศึกษา 2560 
(กิจกรรมอบรมใหความรูดานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับผูนาํนักศึกษา) 
โดยกําหนดใหตัวแทนนักศึกษาของทุก
หลักสูตรเขารวมอบรมเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการตรวจประเมนิคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสตูร ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2561 ณ หองสารภี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-6) 
 3. คณะวิทยาการจัดการมีการ
ดําเนินการสนบัสนนุใหหลักสูตรที่มีผล
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3.01 ข้ึนไป 2 ปตอเนื่องเขารวม
ประชุมเพื่อเปนการเตรียมความพรอมให
หลักสูตรข้ึนทะเบียน TQR ในวันที่ 20 
ธันวาคม 2560 ณ หองมหาชนก 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-7) 
 4. คณะวิทยาการจัดการไดมีการ
สนับสนนุใหอาจารยและเจาหนาที่สาย
สนับสนนุของคณะเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในโครงการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนและโครงการ 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หองศรี
สยาม มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-8) 
 5. คณะวิทยาการจัดการไดมีการ
ดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในการทาํงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากสถานศึกษาที่เปน
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
แมแบบที่ดี และเพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดี
ในกระบวนการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม (เอกสารหมายเลข 5.2-
1-9) 
 6. คณะวิทยาการจัดการไดมีการ
สนับสนนุใหอาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนนุเขารวมโครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการ “จัดทาํแผนยกระดบัคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาทกุระดับ
และเตรียมพรอมรองรับการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก” เพื่อ
เตรียมความพรอมใหทุกหลักสูตรมี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
และพรอมรองรับการประเมินคุณภาพทั้ง
จากภายในและภายนอก และเพื่อสงเสริม
และผลักดนัใหหลักสูตรไดรับการรับรอง
และเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานโดยการบันทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai 
Qualification Register : TQR) ในวันที่ 
8-10 มกราคม 2561 ณ หองโชคอนันต 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-10) 
3. มีการประเมินคุณภาพภายใน 
(Check) 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการ
รายงานผลการติดตามผลการดาํเนินงาน
ดานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ โดยบรรจุเปนวาระสืบเนื่องใน
การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
วิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 5.2-
1-11-13) และในทุกคร้ังที่มีการประชุม
อาจารยระดับคณะ และในการประชุม
กรรมการบริหารคณะ 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
4. การควบคุมคุณภาพ การติดตามการ
ดําเนินงาน (Act) 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการนาํผล
การประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสูตรในปการศึกษาทีผ่านมา ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากทีป่ระชุมกรรมการ
ประจําคณะคร้ังที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2560 เพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยผลการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะไดมีการเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใน
ระดับหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร ดังนี ้
 1. ตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการ 
จะตองเขียนบรรยายผลการดาํเนินงานใน
รูปแบบของ PDCA 
 2. หลักสูตรทุกหลักสูตรควรจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองใหชัดเจน เชน การทํา
ตําแหนงทางวิชาการ และการศึกษาตอ 
 3. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทาํ 
แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตและจะสะทอนใน
ปถัดไป ควรมีการเก็บขอมูล หลกัสูตรควร
ทําหนาที่สอบถามบัณฑิตโดยตรง เชน 
เมื่อนักศึกษามารายงานตัวบัณฑิตควร
กําหนดใหนักศึกษาเขาใหขอมูลกับ
หลักสูตรกอน 
 4. มาตรฐานการเรียนรู ตองแสดง
ความชัดเจนใน มคอ.3, มคอ.5 
 5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรเพิม่การ
มอบหมายงาน ความรับผิดชอบของ
นักศึกษา มีการกํากับติดตามกระบวนการ
เรียนการสอน และบูรณาการกิจกรรมกับ
การเรียนการสอน 
 6. ผลการประเมินของทุกหลักสตูร
สวนใหญ Out come ดีมาก แต 
Process ปานกลาง ดังนัน้ตองมีการ
วิเคราะหปรับปรุงในเร่ืองของระบบและ
กลไกในการดําเนนิงาน 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
สําหรับในระดบัคณะ มติทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะวทิยาการ
จัดการไดมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1. ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลดาํเนินงาน
ควรแยกใหเห็นวาเปนดานวชิาการ หรือ
ดานการใชชีวิต เกณฑการประเมินขอที่ 5 
ตองแสดงความชัดเจนวามีการปรับปรุง
และพัฒนาอยางไร 
 2. ตัวบงชี้ที่ 1.6 เกณฑการประเมิน
ขอที่ 2 การจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะของบัณฑติ 5 ดาน ควรระบุ
กิจกรรมใหชัดเจน และเกณฑการ
ประเมินขอที่ 5, 6 ประเมินความสําเร็จ
ตามแผนอยางไร ควรแสดงใหเห็นทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมถึงเร่ืองการ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3. องคประกอบที่ 2 การวิจัย ตัว
บงชี้ที่ 2.1 เร่ืองระบบสารสนเทศ คณะฯ 
ตองมีระบบเปนของคณะฯ เอง และควร
มีแนวโนมเปรียบเทียบระหวางป เกณฑ
การประเมินขอที่ 5 ควรเขียนผล
ดําเนินงานโดยแสดงใหเห็นวามีการยก
ยอง ชมเชยนักวิจัยดีเดนอยางไร เชน 
รายงานการประชุม ภาพถาย 
 4. องคประกอบที ่3 บริการวิชาการ 
ตองเขียนแผนใหชัดเจนวา นักศึกษาได
ประโยชนอะไร ชุมชนไดประโยชนอะไร 
 5. ตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑการประเมิน
ขอที่ 6 คณะฯ ควรมีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนการบริหาร และ
แผนพัฒนาบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-12) 
 นอกจากนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวทิยาการ
จัดการ ในคร้ังที่ 4/2560 คณะกรรมการ
ประจําคณะไดมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ดังนี ้
 1. ควรจัดทําตารางเปรียบเทียบผล
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
คะแนน เพื่อแสดงถึงแนวโนมในแตละป 
 2. ควรนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินไปวิเคราะห
จัดทําแผนพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3. ใหจัดทําแผนการดําเนนิงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในแตละชวง
ระยะเวลาวาดําเนินการข้ันตอนใดเปนที่
เรียบรอยแลว และควรตดิตามข้ันตอน
อ่ืนๆ ที่ยังไมไดดาํเนินการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-13) 
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจดัการยัง
ไดมีการเสนอแผนพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ (Improvement 
plan) ปการศึกษา 2560 ตอที่ประชุม
เพื่อรวมพิจารณาแผน โดยคณะกรรมการ
มีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 1. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะและสาขาวชิาควรพิจารณาจัด
รวมกัน โดยงานกิจการนักศึกษาควรเปน
ผูรับผิดชอบหลัก 
 2. แผนบริหารความเสี่ยงควรเนน
วิเคราะหความเสี่ยงและระบุปจจัยที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมได 
 3. งานวิจัยของคณะสวนใหญมี
กระบวนการในการควบคุมที่ดี ทั้งนี้เมื่อ
เสร็จสิ้นแลว ควรมีการกระตุนใหมีการ 
เผยแพร ตีพิมพ 
 4. ควรนําจุดที่ควรพัฒนามาบรรจุไว
ในแผนพฒันาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ (Improvement Plan) 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-13) 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
2 มีคณะกรรมการกํากับ 

ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนด
ในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาํปการศึกษา 2560 
(เอกสารหมายเลข 5.2-2-1) เพื่อทํา
หนาที่กํากับ ตดิตามการดาํเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร ใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพในระดับ
คณะและระดบัหลักสูตร และคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาและ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 
2560 (เอกสารหมายเลข5.2-2-2)  โดยมี
การกําหนดใหทุกหลักสูตรรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนนิการตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2560 ตามระบบใน
รอบ 9 เดือน โดยผานการพิจารณา
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาความกาวหนา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในสวนของคณะและ
หลักสูตร  (เอกสารหมายเลข 5.2-2-3) 
  

5.2-2-1  คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาํป
การศึกษา 2560 ที่ 
38/2560 ฉบับลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2560 

5.2-2-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บ
ขอมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดทาํ
รายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2560 
ที่ 37/2560 ฉบับลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2560 

5.2-2-3  บันทึกขอความที่ ศธ
0548.05/ว440 เร่ือง
รายงานความกาวหนาใน
การดําเนินการตามเกณฑ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2560 รอบ 9 
เดือน (1 มิ.ย.60 -           
28 ก.พ.61) ระดับ
หลักสูตร 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนนุการดําเนนิงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสนับสนนุ
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร อาทิเชน คณะฯ จัดสรร
งบประมาณสาํหรับสนับสนุนใหทุก
หลักสูตรดําเนินโครงการที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งดาน
วิชาการ ดานบริการวิชาการ ดานการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม และสอดคลอง
ตามประเด็นยุทธศาสตรหลักและให
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน อีกทั้งยัง
จัดสรรงบประมาณใหทุกหลักสตูร ใช
สําหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 

5.2-3-1  รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ราชนครินทร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

5.2-3-2  ภาพถายวัสดุ และ
อุปกรณเพื่อสนับสนนุ
การดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.2-3-3  ระบบ E-Document 
ของมหาวิทยาลัย 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการ
จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรใหนําไปเพิ่มพูน
ความรู และศักยภาพเพื่อนํากลบัมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (เอกสาร
หมายเลข 5.2-3-1, 5.2-3-2) 
 

 
5.2-3-4  ภาพถายหองปฏิบัตงิาน

ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

5.2-3-5  โครงสรางการดาํเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
คณะวิทยาการจัดการ 

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

4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 หลักสูตรที่สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการทั้ง 8 หลักสูตร ไดรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดย
การเชิญผูทรงคุณวุฒทิั้งจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนผูตรวจ
ประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1, 
5.2-4-2) 
 โดยผลการประเมินทัง้ 8 หลักสูตรมี
ดังนี ้

หลักสูตร คะแนน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการ 

3.15 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 

2.77 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 

3.15 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3.31 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 3.10 
หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร 

3.38 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการทองเที่ยว 

3.30 

5.2-4-1  บันทึกขอความแจง
กําหนดการ รายชื่อ และ
รายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดบั
หลักสูตร ทั้ง 8 หลักสูตร 

5.2-4-2  กําหนดการการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

5.2-4-3  แบบสรุปคะแนนการ
ตรวจประเมินระดบั
หลักสูตร 

5.2-4-4 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 
2560 จํานวน 8 
หลักสูตร 

5.2-4-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ 2/2561 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2560 
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หลักสูตร คะแนน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
บริหารธุรกิจ 

2.81 

 
 ซึ่ งหลั งจากการรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ทุกหลักสูตรมีการนําผล
ประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ตามลําดับ เพื่อนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผลการ
ประเมินทั้ง 8 หลักสูตร มีดังนี้ 
(เอกสารหมายเลข 5.2-4-3, 5.2-4-4, 
5.2-4-5) 

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารธรุกิจ 

- การพัฒนาตาํแหนงทางวชิาการ
ของอาจารยประจําหลักสูตร 

- ควรกํากับดูแลนักศึกษาใหสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 

- ควรพัฒนาระบบการประเมิน
ผูเรียนใหสมบูรณ 

- อาจารยประจาํหลักสูตรควรมี
ผลงานวิจัยและผลงานทางวชิาการ
เผยแพรอยางตอเนื่อง 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

- อาจารยประจาํหลักสูตรควร
วางแผนทําผลงานทางวชิาการเพื่อเตรียม
ความพรอมใหอาจารยมีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 

- อาจารยประจาํหลักสูตรควรมกีาร
พัฒนาองคความรูตามศาสตรทีท่ันสมัยตอ
สถานการณปจจุบนั 
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- ควรปรับระบบเกณฑการรับ

นักศึกษา เชน การปรับพืน้ฐานรายวิชา 
- หลักสูตรควรทบทวนแนวทางการ

พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางทกัษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 
สาขาวิชาการตลาด 

- ควรนําผลการประเมินความพงึ
พอใจของผูใชบัณฑิตในแตละดานมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของนักศึกษา 

- หลักสูตรควรมีมาตรการผลักดนั
และสงเสริมนักศึกษาในการเขารวมการ
แขงขันทางวชิาการเพื่อสรางชื่อเสียง
ใหกับหลักสูตร 

- ควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงาน
ทางวชิาการและเผยแพรผลงานทุกคน 

- ควรสงเสริมใหอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

- ควรจัดใหมีหองปฏิบัติการสําหรับ
ธุรกิจจําลอง แตยังไมมีอุปกรณที่ทันสมัย 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

- ควรสงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

- ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษา 

- ควรสงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวชิาการและมี
ผลงานทางวชิาการ 

- ควรจัดทํา มคอ.3,5 ในแบบฟอรม
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- ควรมีการประเมินผูเรียนที่
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

5. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

- ควรมีการสรุปผลการพฒันา
นักศึกษาในแตละดาน 
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- อาจารยประจาํหลักสูตรยังไมมี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ยังไมมีตําแหนง
ทางวชิาการและผลงานทางวิชาการ 

- ควรปรับกระบวนการทวนสอบผล
การเรียนรู โดยกําหนดรายวชิาทวนสอบ
ไมใหซ้ํากัน และควรกําหนดกระบวนการ
ทวนสอบใหชัดเจน 
 6. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการ 
 - ควรมีการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตในสาขาและนําขอมูลมาเปนแนว
ทางการพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
 - อาจารยประจาํหลักสูตรควรมี
สวนรวมในการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาทางดานวิชาการและการใชชีวิต
ระดับอุดมศึกษา 
 – ควรสงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวชิาการ และ
สนับสนนุใหอาจารยมีผลงานตพีิมพและ
เผยแพรอยางตอเนือ่ง 
 - อาจารยผูสอนควรมีการบูรณา
การงานวิจยั การบริการวิชาการ และการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
 - หลักสูตรควรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กําหนดไวใน
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 
 - หลักสูตรควรพัฒนาระบบและ
กระบวนการในการดูแลสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู 
 7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 - ควรเพิ่มอาจารยประจําให
เหมาะสมและสอดคลองกับภาระงาน 
 - สนับสนนุใหอาจารยกําหนด
ระยะเวลาในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ  
 - สนับสนนุใหอาจารยมีผลงานวจิัย
และผลงานทางวิชาการตีพิมพและ
เผยแพร  
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 - ควรสนับสนุนการเรียนรูยังไม
เพียงพอและยังมีไมครอบคลุมทกุ
กิจกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 

 8. หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
 - ควรมีการทบทวนระบบและกลไก

การพัฒนาและสงเสริมนักศึกษา  
 - ควรพัฒนากิจกรรมเตรียมความ

พรอมของนักศึกษาใหตรงกับสาขาวิชา 
 - การประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 - ควรมีแผนพัฒนาอาจารยใหมี
คุณวุฒิปริญญาเอก และเขาสูตาํแหนง
ทางวชิาการ 

 - ควรสนับสนุนใหอาจารยมี
ผลงานวิจัยในฐานที่ สกอ.รับรอง  
 

5 นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

 คณะฯ มีการนําผลประเมินและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของปการศึกษา 
2559 นํามาดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรใน
ปการศึกษา 2560 ทั้ง 8 หลักสูตร ซึ่ง
ปรากฏวาภาพรวมหลักสตูรของคณะ
วิทยาการจัดการสวนใหญมีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีข้ึน โดยมีผล
คะแนนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2559 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2-5-1 ตารางวิเคราะหผลการ
ประเมนิการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

5.2-5-2 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

5.2-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ คร้ังที่ 
2/2561 วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 
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หลักสูตร คะแนนป 
2559 

คะแนนป 
2560 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ 

3.29 3.15 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากร
มนุษย 

3.36 2.77 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด 

3.16 3.15 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3.08 3.31 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชา การบัญช ี

3.07 3.10 

หลักสูตรนิเทศ 
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร 

3.23 3.38 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว 

2.84 3.30 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

3.05 2.81 

 จากผลการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตรใน
ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560
พบวา ในภาพรวมหลักสูตรมีผลการ
ประเมินในระดบัดีข้ึน โดยมีหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย สาขาวชิาการจัดการ 
สาขาวชิาการตลาด และหลักสตูร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิา
บริหารธุรกิจ ที่มีผลคะแนนการประเมิน
ลดลง ซึ่งมีจดุที่ควรพัฒนาในภาพรวม 
ไดแก การสงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวชิาการ
เพิ่มข้ึน การสนับสนนุใหอาจารยประจํา
หลักสูตรมีผลงานวิจัยที่ตรงกับศาสตร
สาขาวชิาและมีการตีพิมพเผยแพรผลงาน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจาํปการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

97 
 

ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับเลม 
มคอ.2 ของหลักสูตร การสงเสริมให
อาจารยมีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ตลอดจน
การสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ใหกับนักศึกษาโดยเนนการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 โดยในปการศึกษา 2560 ไดมีการ
นําผลการประเมินของทุกหลักสตูรเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การดําเนินงานของหลักสูตรในป
การศึกษาถัดไป ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการประจาํคณะฯ มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้คือ  
(5.2-5-1) 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ของคณะวิทยาจัดการผานทั้ง 8 หลักสูตร
สวนใหญมีคะแนนการประเมินอยูใน
ระดับดี นักศึกษามีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอนในระดบัดี และผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับดี มี
ความสําเร็จในการดาํเนินงานดานงาน
วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทํานุศิลปวัฒนธรรมมีพัฒนาการ
ที่ดีข้ึนในทุกดาน มีจุดที่ควรพฒันาคือ
คุณภาพอาจารยดานคุณวฒุิปริญญาเอก 
ตําแหนงทางวิชาการ และการใชจาย
งบประมาณในแตละไตรมาสใหบรรลุเปา  
 โดยมติที่ประชุม รับทราบ และเห็น
ควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการไป
ปรับปรุงการดาํเนินงานตอไป  
 ในการนี้ทุกหลักสูตรไดนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสตูรใหมี
คุณภาพดีข้ึนโดยการจดัทํา 
Improvement Plan ระดับหลกัสูตรเพื่อ
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึน 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผานองคประกอบที่ 
1 การกํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตร ที่สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการทั้ง 8 หลักสูตร มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผานใน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานทั้ง 
8 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-6-1) 
ดังนี ้

หลักสูตร คะแนน 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

3.15 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย 

2.77 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

3.15 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3.31 

หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 
สาขาวิชาการบัญชี 

3.10 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

3.38 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการทองเท่ียว 

3.30 

หลักสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

2.81 

 
 
 

5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ 

5.2-6-2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

5.2-6-3 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิา การตลาด 

5.2-6-4 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิา คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

5.2-6-5 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
บัญชบีัณฑิต 

5.2-6-6 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร 

5.2-6-7 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการทองเที่ยว
และการโรงแรม 
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ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
5.2-6-8 รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2560 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ประจําปการศึกษา 2560 

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

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

 จากผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เม่ือประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการ
ประเมินตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2560 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

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

3.01 
24.97 

= 3.12 คะแนน บรรลุ 3.12 คะแนน 8 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ  
24 

10 
X100 = 23.26 % ไมบรรล ุ 2.91 คะแนน 43 

ตัวบงชี้ที่  1.3 อาจารย
ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ  
20 

6 
X100 = 13.95 % ไมบรรล ุ 1.16 คะแนน 43 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

รอยละ  
15 

39.64 - 
25 X100 = 58.56 % ไมบรรล ุ 0 คะแนน 
25 

ตัวบงชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ขอ 3 ขอ (ขอ 1-3) ไมบรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-4 และ 6) บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 
เฉลี่ยรวม  

2.37 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

4 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5) บรรลุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุงานวิจัยงาน
สรางสรรค 

5 คะแนน 
3,119,931 

= 
72,556.33  
บาท/คน 

บรรลุ 5 คะแนน 
43 
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

รอยละ 5 
10.80 

X 100 = 25.12 % บรรลุ 5 คะแนน 
43 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.67 คะแนน 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

5 ขอ 5 ขอ (ขอ 1-5) บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

4.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตาม       
พันธกิจ กลุมสถาบัน
และอัตลักษณของคณะ 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1,2,3,4,6,7) บรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบ
กํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 

5 ขอ 6 ขอ (ขอ 1- 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.91, 
1.16,0 

3.00,
4.00 

3.12 2.37 ระดับคุณภาพ ตอง
ปรับปรุง 

องคประกอบที่ 2  วิจัย 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับคุณภาพ  
ดีมาก 

องคประกอบที่ 3  บริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพ  
ดี 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพ 
 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.00,
5.00 

- 4.50 ระดับคุณภาพ  
ดี 

รวม 13 2.27 4.14 4.06 46.19/
13 

 

ผลการประเมิน  ตอง
ปรับปรุง 

ดี ดี 3.55 ระดับคุณภาพ  
ดี 

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

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

96 
 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน  โอกาสในการพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา  และขอเสนอแนะในการพัฒนา  

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1.  คณะมีความพยายามทีจ่ะปรับการปฏิบัติใหสอดคลอง

กับการมาตรฐานและตวับงชี้ที่เก่ียวของกับการผลิต
บัณฑิต 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการรวมกันวิเคราะหการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแตละดานที่กําหนดและ
เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต 

2.  คณะจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบตัิงานไดชดัเจนสะดวก
ตอการดําเนินงาน และสนบัสนนุงานวิชาการอยางเปน
ระบบ 

2.  จัดระบบสารสนเทศพืน้ฐานที่เก่ียวของกับการผลิต 
 บัณฑิตใหเปนปจจุบนั 

3.  บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายวิชาชีพมีความรู 
 ความสามารถในแตละสาขาวิชาเปนอยางด ี                                                                                                                                          

3.  เพิ่มรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อใช 
 พัฒนางานที่เก่ียวของกับการผลติบัณฑิตใหชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. จัดระบบเอกสารสนับสนนุใหสอดคลองกับรายงานการ

ประเมินตนเอง SAR 
1. จัดโครงสรางการปฏิบัตงิานในแตละดานและ

กําหนดกรอบแนวทางการปฏิบตัิงาน 
2. กําหนดโครงสรางการปฏิบตัิงานแตละงานรวมถึง

กําหนดภาระงานแนวทางการปฏิบัติงานที่ชดัเจนและมี
การติดตามผลการดําเนนิงาน 

2. เสริมสรางทีมงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ภายในคณะฯ 

 
3. ควรมีปฏิทินติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานในแต

และ 
 ดานใชปรับปรุงงาน 

3. จัดระบบเอกสารสนับสนนุการดาํเนินงาน 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย (อ.จารุต) 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

1. การวิจัยเปนสหวิทยา ท่ีบูรณาการศาสตรดาน
เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การเงินการบัญชี 
การตลาด เขาดวยกัน 

1.  มีระเบียบขอบังคับกําหนดการทําผลงานวิชาการ
เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมท้ังไดรับการ
สงเสริมกระตุน เปนผลใหอาจารยและบุคลากรมี
การทําผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

2. งานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี area base แบบมีสวน
รวมกับทองถ่ิน และมีเนื้อหาท่ีบูรณาการกับทองถ่ิน
เพ่ือผลในการพัฒนาและใชประโยชนในทองถ่ิน 

2.  คณะฯไดรับโอกาสในการจดัสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือใหดําเนินการ
บริหารจัดการทุนวิจัยในคณะไดโดยตรง และ
แนวโนมการจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

3. งานวิจัยสอดรับกับยุทธศาสตรและนโยบายของ
ประเทศ เชน งานวิจัยผูสูงอายุ การสงเสริมการ
ทองเท่ียว และการสงเสริม SMEs 

3.  ไดรับขาวสารและไดรับการติดตอและการสรร
หาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก มีแนวโนมเพ่ิม
มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. องคความรู กรรมวิธีและเทคนิค การวิจัยสําหรับ
นักวิจัยใหมีความหลากหลายและลุมลึกมากข้ึน 

1. จัดใหมีการนับภาระงานจากการทํางานวิจัยท่ี
ชัดเจน เพ่ือชดเชยหรือทดแทนภาระงานสวนอ่ืน 

2.  การใชภาษาตางประเทศ(อังกฤษ)ในบทความวิจัย 
และงานวิจัย 

2. ควรมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัย วารสาร 
บทความจากตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการ
สืบคนขอมูล 

3.  สงเสริมใหนักวิจัยมีการนําเสนอผลงานวิจัยท้ังใน
ระดับประเทศและตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (อ.ธนัช) 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1.  คณะมีความพยายามทีจ่ะปรับการปฏิบัติใหสอดคลอง

กับการมาตรฐานและตวับงชี้ที่เก่ียวของกับการบริการ
วิชาการ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการรวมกันวิเคราะหการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแตละดานที่กําหนดและ
เก่ียวของกับการบริการวิชาการ 

2.  คณะจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบตัิงานไดชดัเจนสะดวก
ตอการดําเนินงาน และสนบัสนนุงานบริการวชิาการ
อยางเปนระบบ 

2.  จัดระบบสารสนเทศพืน้ฐานที่เก่ียวของกับการ
บริการวิชาการใหเปนปจจบุัน 

3.  บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายวิชาชีพมีความรู 
 ความสามารถในแตละสาขาวิชาเปนอยางด ี                                                                                                                                          

3.  เพิ่มรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อใช 
 พัฒนางานที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการให

ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. จัดระบบเอกสารสนับสนนุใหสอดคลองกับรายงานการ
ประเมินตนเอง SAR 

1. จัดโครงสรางการปฏิบัตงิานในแตละดานและ
กําหนดกรอบแนวทางการปฏิบตัิงาน 

2. กําหนดโครงสรางการปฏิบตัิงานแตละงานรวมถึง
กําหนดภาระงานแนวทางการปฏิบัติงานที่ชดัเจนและมี
การติดตามผลการดําเนนิงาน 

2. เสริมสรางทีมงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
 ภายในคณะฯ 
 

3. ควรมีปฏิทินติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานในแต
และดานใชปรับปรุงงาน 

3. จัดระบบเอกสารสนับสนนุการดาํเนินงาน 
 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีแผนงานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงมี

ระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
1. คณะตั้งอยูในชุมชนที่ใหความสาํคัญตอโครงการและ

กิจกรรมในการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดโครงการและกิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 

3. มีการเผยแพรโครงการและกิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมใหสาธารณชนใหทราบอยางตอเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ควรหารูปแบบโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมใหมีความหลากหลายโดยเนนให
นักศึกษาเขามามีสวนรวมดวย 

1. ควรใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอรูปแบบ
โครงการและกิจกรรมในการสงเสริมทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
1. มีองคความรูดานการบริหารจัดการ การสื่อสาร และ

การบริการ 
1.  ยุคสมัยปจจบุันมีความตองการศาสตรดานวิทยาการ

จัดการในการบริหารงานในองคกร 
2. มีความโปรงใสและตรวจสอบไดในการบริหารจัดการ 2. มีกฎหมายที่สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปนหลักยึด 
3. มีระบบและกลไกในการดําเนนิงานครบถวน 3. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงเสริมใหมี
การปรับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลเพิ่มสูงข้ึน 
1. ควรมีระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษาที่มี

ลักษณะยืดหยุนเหมาะกับบริบทของคณะ 
2. เสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดข้ึนในองคกร 2. ควรสรางวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารงานและ

ดําเนินงานของคณะทั่วทั้งองคกร 
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