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ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้    :  อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข  ประธานกรรมการ 
   อาจารย์วีรศักดิ์  นาชัยดี  กรรมการ 
   อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ 
   อาจารย์พันธิการ์  วัฒนกุล  กรรมการ  
   อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
   อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  กรรมการ 
   อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
   อาจารย์ ดร. หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวสร้อยมณี  เดชะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 
ที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
 คะแนนที่ได้  =   
 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปิดสอน
ทั้งหมด 11 หลักสูตร ประกอบหลักสูตรปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร 
คณะได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที่ 2 - 6 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ผ่าน 3.51  
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ผ่าน 3.06  

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 2.86  
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร ผ่าน 3.80  

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน 2.82  
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่าน 3.43  
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน 3.17  
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ผ่าน 2..92  
9. นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ผ่าน 3.11  
10. ธุรกิจศึกษา ผ่าน 2.67  
11. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผ่าน 3.13  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 34.39  
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.13  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 11 หลักสูตร  
คะแนนท่ีได ้ 3.13  

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.01 ค่าเฉลี่ย 3.13 3.13 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ยของทุก
หลักสูตรเพ่ิมขึ้น 

หลักสูตรน าคะแนนการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในปีถัดไป 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
  

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

1.1.1 รายงานการประเมินตนเองของทุกหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ 1.2   :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้    :  อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข  ประธานกรรมการ 
   อาจารย์วีรศักดิ์  นาชัยดี  กรรมการ 
   อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ 
   อาจารย์พันธิการ์  วัฒนกุล  กรรมการ  
   อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
   อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  กรรมการ 
   อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
   อาจารย์ ดร. หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวสร้อยมณี  เดชะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ 
สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัย
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือ
จุดเน้นของหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
   
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก       × 100 

                จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนที่ได้  =   
 
หมายเหตุ : 
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผลการด าเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 69.5 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.53 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2558 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 69.5 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 24 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก 34.53 

คะแนนท่ีได ้ 4.32 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 34.53 4.32 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก  × 5 

                                      40 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก เกิน
เป้าหมายส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ   

จัดโครงการอบรมด้านอ่ืน ๆ ที่บุคลากรสนใจเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากร 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
  

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
1.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    :   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้    :  อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข  ประธานกรรมการ 
   อาจารย์วีรศักดิ์  นาชัยดี  กรรมการ 
   อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ 
   อาจารย์พันธิการ์  วัฒนกุล  กรรมการ  
   อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
   อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  กรรมการ 
   อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
   อาจารย์ ดร. หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวสร้อยมณี  เดชะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป    
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
   

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ     × 100 

                จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนที่ได้  =   
 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 ในรอบปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 69.5 คน ในจ านวนนี้มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ  
14.39 (10x100/69.5)  เทียบค่าคะแนน  14.39x5/60  =  1.20  คะแนน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2558 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  69.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 59.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 9 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 10 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 69.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 14.39 

คะแนน 1.20 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 14.39 1.20 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       × 5 

                                               60 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 14.39 1.20 คะแนน   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

มีอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่า
เป้าหมาย 

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ   

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

1.3.1.1  รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
 

หมายเหตุ 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
   
 
 
   
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร     × 100 
                จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 

10   ×  100         =    14.39 
                             69.5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    :   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   :   อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข  ประธานกรรมการ 
   อาจารย์วีรศักดิ์  นาชัยดี  กรรมการ 
   อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ 
   อาจารย์พันธิการ์  วัฒนกุล  กรรมการ  
   อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
   อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  กรรมการ 
   อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
   อาจารย์ ดร. หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวสร้อยมณี  เดชะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 กรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณค่า
ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ
แตกต่างมาพิจารณา  ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
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 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนน
หลักสูตรนั้น ๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด 
ปีการศึกษารวบรวม หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดย
มีสูตรการค านวณ ดังนี้  

SCH    =   ∑nici  
เมื่อ ni  =   จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i  
ci   =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้  
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =    
 

ผลการด าเนินงาน :  
ระดับปริญญาตรี 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =    
 
 
 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ระดับปริญญาตรี  = 41.83 
 

ระดับปริญญาโท 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =   ไม่มีนักศึกษาเต็มเวลา 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 
 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญา
นั้นๆ 

                        112,322         =     41.83  
2,685 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
3 . กลุ่ ม ส าขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์  

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
=  FTES ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  +  (2  x FTES ระดั บ
บัณฑิตศึกษา)  
= FTES ระดั บปริญ ญ าตรี  +  (1 .8  x FTES ระดั บ
บัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- แพทยศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร ์

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์  20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณชิยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิติศาสตร์  50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์  8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 
 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
    2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
    2.2) ค่าร้อยที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  X  100 
  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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    2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
           
        คะแนนที่ได้ =  5 -  
 
 

ผลการด าเนินงาน :   
 

สาขาวิชา หน่วยกิต ลงทะเบียน SCH FTES 

ธุรกิจศึกษา 20 241 692 19.222222 
รวมครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 30: 1 20 241 692 19.22222222 

จ านวนอาจารย์ 5 คน สัดส่วน 3.84 

การเงินและการธนาคาร 91 1791 5406 150.166667 
การจัดการทั่วไป 100 9176 27608 766.888889 

การจัดการโลจิสติกส์ 105 3924 11907 330.750000 
การตลาด 95 2010 6092 169.222222 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 92 1291 3945 109.583333 

การบัญชี 98 4740 14406 400.16666667 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 106 5398 16296 452.666667 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 104 1585 4818 133.833333 

นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) 100 2000 6047 167.972222 
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

100 2012 6090 169.166667 

รวมบริหารธุรกิจ 1011 34168 103307 2869.638889 

จ านวนอาจารย์ 64.5 สัดส่วน 44.19 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มากกว่าหรือน้อยกว่า

เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15 
ร้อยละ 76.76 2.50 คะแนน   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 

 

ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3 
4 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

วางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์  และ
ก าหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

1.4.1 สรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
 

หมายเหตุ การค านวณ 
1. ค่า FTES = 19.222 

จ านวนอาจารย์ 5 คน 
 สัดส่วน 19.222/ 5  = 3.84 

 สัดส่วนอ้างอิง 30: 1  (30.84-30)  100 
    30 
    = -0.87 
 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2. ค่า FTES = 2850.47 
 จ านวนอาจารย์ 64.5 คน 
 สัดส่วน 2850.47/ 64.5 = 44.19 

 สัดส่วนอ้างอิง 25: 1  (44.19-25)  100 
    25 
    = 76.76 
 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
3. ครุศาสตร์ + บริหารธุรกิจ 
 5+0 = 5/2 = 2.5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5    :   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้    :   อำจำรย์ภำวนำ  บ ำรุงสุข 

อำจำรย์วีรศักดิ์  นำชัยดี 
อำจำรย์จุฑำมำส  ศรีชมพู 
อำจำรย์พันธิกำร์  วัฒนกุล 
อำจำรย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนำ 
อำจำรย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
อำจำรย์นพดล  มณีรัตน์       

     อำจำรย์ ดร. หรรษำ คล้ำยจันทร์พงษ์   
     นำงสำวสร้อยมณี  เดชะ     

นำยวรวิทย์  เอกพัชรำพันธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้
ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ
ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงวิชำกำร และกำรใช้
ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 

       คณะวิทยำกำรจัดกำรมีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร
และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 1. มีค ำสั่งแต่งตั้ง
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำแต่ละหมู่เรียนคอยให้ค ำปรึกษำกับนักศึกษำ
เรื่องกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ และเรื่องอ่ืน ๆ (1.5.1.1) 2. ด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำทุก
คนควบคุม ก ำกับและดูแลนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิดจำกระบบ MIS  
(1.5.1.2) 3. มหำวิทยำลัยได้จัดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำมีชั่วโมงโฮมรูม
ประจ ำสัปดำห์ ในวันพุธ เวลำ13.30-14.30น. นอกจำกนั้น อำจำรย์ที่
ปรึกษำยังจัดช่วงเวลำนอกเหนือจำกชั่วโมงโฮมรูมเพ่ือให้นักศึกษำ



 รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
49 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
สำมำรถมำขอค ำปรึกษำได้ตำมวันและเวลำที่อำจำรย์ไม่มีชั่วโมงสอน 
(1.5.1.3) 4. คณะฯ มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำท ำ
หน้ำที่ดูแลสุขภำพกำยจิตใจ และให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้
นักศึกษำทุกคนในเบื้องต้น แต่ถ้ำเป็นเรื่องที่ต้องผ่ำนมหำวิทยำลัย รอง
คณบดีท ำหน้ำที่ประสำนและส่งต่อมหำวิทยำลัย(1.5.1.4)    5. 
นอกจำกกำรให้ค ำปรึกษำในชั่วโมงโฮมรูมแล้ว คณะฯ มีหน่วยให้บริกำร
และให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำเพ่ิมเติม ในกลุ่ ม Facebook ของ
นักศึกษำแต่ละรุ่นโดยในกลุ่มจะประกอบไปด้วยอำจำรย์และสโมสร
นักศึกษำช่วยกันหำข้อมูลและบอกแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ผ่ำน 
Page Facebook สโมสรนักศึกษำ (1.5.1.5) และกลุ่ม Facebook ของ
สโมสรนักศึกษำ เพ่ือให้สโมสรนักศึกษำได้ปรึกษำกันในด้ำนกิจกรรม
และอ่ืนๆ (1.5.1.6)  มีโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ เพ่ือแจ้งให้
นักศึกษำได้ทรำบถึงกำรเรียนกำรสอนในแต่ละสำขำวิชำฯ ระเบียบ
ปฏิบัติ กำรแต่งกำยและกิจกรรมภำยในคณะฯ (1.5.1.7) 

2 มี ก ำ ร ให้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงำนที่ ให้บริกำร 
กิ จ ก ร ร ม พิ เศ ษ น อ ก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้ง
เต็มเวลำและนอกเวลำ
แก่นักศึกษำ 

     คณะฯ จัดท ำเว็ปไซต์คณะฯ เว็บบล็อกศิษย์เก่ำ เพ่ือแจ้งข่ำวต่ำง ๆ 
แก่นักศึกษำรวมทั้ งศิษย์ เก่ำ และนอกจำกนั้ นยั งมี เว็ปไซต์ของ
มหำวิทยำลัย และเว็ปไซต์กองพัฒนำนักศึกษำ(1.5.2.1) ที่นักศึกษำ
สำมำรถหำข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร รวมทั้งข่ำวสำรกิจกรรม  
แหล่งสมัครงำน และข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่ำง ๆ  นอกจำกนี้
ยังมีกำรจัดตั้งกลุ่ม Facebook โดยฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ (1.5.2.2)  เพื่อ
ใช้เป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและให้ค ำปรึกษำ เช่น กลุ่ม 
Facebook ส ำหรับนักศึกษำทุกชั้นปี  เพ่ือแจ้งกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร และกลุ่ม Facebook ทั้งศิษย์ปัจจุบันแยกตำมปีกำรศึกษำ
และศิษย์เก่ำ รวมทั้ง Facebook กลุ่มหัวหน้ำหมู่เรียนตั้งแต่นักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2556 - 2559 เพ่ือแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับแหล่งงำนที่ต้องกำร
รับสมัคร (1.5.2.3)  

3 จัดกิจกรรมเตรียมควำม
พร้อมเพ่ือกำรท ำงำน
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ 

    คณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมแก่นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และ 
ศิษย์เก่ำ โดยเชิญผู้บริหำรเขตพ้ืนที่ธนำคำรกรุงไทยมำแนะแนวและให้
ข้อมูลในชีวิตกำรท ำงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน และเชิญ
ธนำคำรกสิกรไทยโดยมำรับสมัครและทดสอบเรื่องควำมรู้พ้ืนฐำนที่
เหมำะสมกับงำนและทดสอบแบบประเมิน EQ ในกำรท ำงำน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบมำตรฐำนในกำรรับบุคลำกรเข้ำท ำงำนที่ธนำคำรกสิกรไทย 
ผลกำรทดสอบมีนักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบและได้รับติดต่อเพ่ือเข้ำ
ท ำงำนกับธนำคำรกสิกรไทย (1.5.3.1) จัดโครงกำรพัฒนำทักษะกำร
เรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “กำรฝึกทักษะ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
อำชีพ” โดยมีกิจกรรมในกำรอบรมคือ กำรท ำเบเกอรี่และขนมไทย 
“ถั่วแปบเสวย”  รวมทั้งกำรจัดช่อดอกไม้รูปแบบต่ำง ๆ  ซึ่งนักศึกษำ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ ได้จำกกำรอบรมไปประกอบอำชีพหลังจบ
กำรศึกษำหรือเป็นอำชีพเสริมให้กับครอบครัว (1.5.3.2) ยังมีโครงกำร
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “กำรตลำดออนไลน์” (1.5.3.3) โครงกำร
พัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรมเทคโนโลยีด้ำน
กำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ (1.5.3.4) และโครงกำรค่ำย
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรประกอบอำชีพ (1.5.3.5) ในกำรเตรียมควำม
พร้อมแก่นักศึกษำเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

4 ประเมินคุณภำพของกำร
จัดกิจกรรมและกำร
จัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51จำก
คะแนนเต็ม 5 

    คณะฯ ได้ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำร
โดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำร 4.097 อยู่ในระดับมำก  
(1.5.4.1) ผลประเมินแยกแต่ละด้ำนดังนี้ 
1. ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ 
   ชีวิตแก่นักศึกษำ 4.112 อยู่ในระดับ มำก 
2. ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำน กิจกรรมพิเศษนอก 
   หลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ  
   4.086 อยู่ในระดับ มำก 
3. ด้ำนกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเม่ือส ำเร็จ 
   กำรศึกษำแก่นักศึกษำ 4.095  อยู่ในระดับมำก 

 
5 

น ำผลกำรประเมินจำก
ข้ อ  4 ม ำ ป รั บ ป รุ ง
พัฒนำกำรให้บริกำรและ
ก ำร ให้ ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ส่ ง
ให้ผลกำรประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตำมควำม
คำดหวังของนักศึกษำ 

     คณะฯ ได้น ำผลและข้อมูลจำกกำรประเมินกำรให้บริกำรของปี
กำรศึกษำ 2557 เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ และ
คณะกรรมกำรฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน ำมำปรับปรุงและ
พัฒนำกำรให้บริกำร กำรให้ข้อมูลในปีกำรศึกษำ 2558 ดังนี้ (1.5.5.1)  
1. ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่
นักศึกษำ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  

สิ่งท่ีปรับปรุงปีการศึกษา 
2558 

1. กำรจัดโครงกำร Quick Win 
ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 ควรจัด
ให้ เสร็จสิ้นก่อนเปิดภำคเรียน 
ห รื อ ภ ำ ย ใน ภ ำ ค เรี ย น ที่  1 
เนื่องจำกภำคเรียนที่ 2 นักศึกษำ
ต้องออกไปฝึกงำน 

ห ลั ก สู ต รส่ ว น ให ญ่ ได้ จั ด
โครงกำรดังกล่ำวในภำคเรียน
ที่  1  ยกเว้นบำงหลักสูตรที่
นักศึกษำออกไปฝึกงำนใน
ภำคเรียนที่  1 จะจัดในภำค
เรียนที่ 2 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2. ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  

สิ่งท่ีปรับปรุงปีการศึกษา 
2558 

1. ควรจัดกิจกรรม Cover 
Dance พร้อมกับกิจกรรม
ประกวดนักศึกษำต้นแบบจะ
ท ำ ให้ ส ำม ำรถ ป ระห ยั ด
งบประมำณได้ 

1. คณ ะฯ เปลี่ ยนโครงกำร
ป ระกวด  Cover Dance ม ำ
เป็นโครงกำรประกวดร้องเพลง
เทิดพระเกียรติเพ่ือต้ำนภัยยำ
เส พ ติ ด  เ พ่ื อ ส ำ ม ำ ร ถ จั ด
กิจกรรมร่วมกับ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม  ท ำให้สำมำรถ
ประหยัดงบประมำณ ด้ำนกำร
เช่ำเวทีและเครื่องเสียง 

2 . ค ว ร เ พ่ิ ม กิ จ ก ร ร ม ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก ำ ร ใ ช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่
นักศึกษำเพ่ิมเติม เพ่ือเสริม
ทักษะนักศึกษำในศตวรรษที่ 
21   

2. ในปีกำรศึกษำ 2558 คณะฯ 
ไดจ้ัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำด้วยกิจกรรมกิจกรรม  
“กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
กำรถ่ำยและผลิตวีดิทัศน์เพ่ือ
กำรประชำสัมพันธ์”  

 

3. ด้ำนกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ
แก่นักศึกษำ 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  
สิ่งท่ีปรับปรุงปีการศึกษา 

2558 
1. ควรจัดโครงกำรที่ส่งเสริม
กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
กำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำให้
หลำกหลำย 

1. คณะฯ ได้จัดโครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์
และนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 
หัวข้อ “กำรฝึกทักษะอำชีพ” 
เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประกอบอำชีพหลัง
จบกำรศึกษำหรือเป็นอำชีพ
เสริมให้กับครอบครัว  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  
สิ่งท่ีปรับปรุงปีการศึกษา 

2558 
1. ควรจัดโครงกำรที่ส่งเสริม
กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
กำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำให้
หลำกหลำย 

2. โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
เรียนรู้ของอำจำรย์และ
นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ในศตวรรษท่ี 21 หัวข้อ 
“กำรตลำดออนไลน์” 
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำร
อบรมเทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำย
ท ำวีดิทัศน์ เพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์  
4. โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ  
  

6 ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่
เป็ นประโยชน์ ในกำร
ประกอบอำชีพแก่ศิษย์
เก่ำ 

คณะฯ มีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ
แก่ศิษย์เก่ำได้แก่   
1. กลุ่ม Facebook ศิษย์เก่ำเพ่ือแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องกำร
รับสมัครงำน (1.5.6.1)  
2. โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่ำ 
โดยกำรเชิญวิทยำกรจำกธนำคำรกสิกรไทยมำแนะน ำวิธีกำรปรับตัวใน
องค์กร กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสมัครงำน และคัดกรองนักศึกษำที่
มีศักยภำพเพ่ือรับเข้ำท ำงำน (ท่ีผ่ำนกำรทดสอบ) (1.5.6.2) 

  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีกำรด ำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. คณะวิทยำกำรจัดกำร มีกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ เรื่อง ข้อมูลข่ำวสำรและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษำ ตั้งแต่กำรให้
ค ำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต จัดบริกำร
ข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำร กำรเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือกำรท ำงำน เมื่ อส ำ เร็จกำรศึกษำ โดยกำร
ให้บริกำรทั้งหมดต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรที่
มีคุณภำพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรอย่ำง
แท้จริง 
2. คณะวิทยำกำรจัดกำร มีกำรจัดกิจกรรมส ำหรับศิษย์
เก่ำโดยเฉพำะ ในด้ำนวิธีกำรปรับตัวในองค์กร และ
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสมัครงำน  

คณะฯ น ำผลกำรประเมินกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
แก่นักศึกษำและศิษย์ เก่ำ มำปรับปรุงและหำ
แนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรให้บริกำร
ด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่นักศึกษำและศิษย์ในปีถัดไป 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.5.1.1 ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำจำกมหำวิทยำลัยประจ ำปีกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยฯ 

1.5.1.2 ระบบฐำนข้อมูลนักศึกษำของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยฯ 

1.5.1.3 ตำรำงสอนอำจำรย์ชั่วโมงโฮมรูม มหำวิทยำลัยฯ 

1.5.1.4 ระบบและกลไกกำรส่งต่อดูแลสุขภำพกำยและจิตใจของนักศึกษำ    คณะวิทยำกำรจัดกำร   
1.5.1.5 กลุ่ม Facebook ของนักศึกษำแต่ละรุ่น  คณะวิทยำกำรจัดกำร   
1.5.1.6 กลุ่ม Facebook ของสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร   คณะวิทยำกำรจัดกำร   
1.5.1.7 โครงกำรปฐมนิเทศให้กับนักศึกษำใหม่  ปี 2559 คณะวิทยำกำรจัดกำร   
1.5.2.1 เว็บไซต์ของคณะฯ เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยและกองพัฒนำ

นักศึกษำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยฯ 
กองพัฒนำนักศึกษำ   

1.5.2.2 กลุ่ม Facebook โดยสโมสรนกัศึกษำ, กลุ่ม Facebook ส ำหรับ คณะวิทยำกำรจัดกำร   
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

นักศึกษำทุกชั้นปี  
1.5.2.3 กลุ่ม Facebook ทั้งศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้ง 

Facebook ของหัวหน้ำหมู่เรียน 
คณะวิทยำกำรจัดกำร   

1.5.3.1 ข้อมูลรำยชื่อสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำ  คณะวิทยำกำรจัดกำร   
1.5.3.2 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำใน

ศตวรรษท่ี 21 หัวข้อ “กำรฝึกทักษะอำชีพ” 
คณะวิทยำกำรจัดกำร   

1.5.3.3 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “กำรตลำดออนไลน์” 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.5.3.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.5.3.5 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
1.5.4.1 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในให้บริกำรของคณะวิทยำกำร

จัดกำร 2558 
คณะวิทยำกำรจัดกำร   

1.5.5.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะวิทยำกำรจัดกำร   
1.5.6.1 กลุ่ม Facebook ศิษย์เก่ำเพ่ือแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับธุรกิจที่

ต้องกำรรับสมัครงำน 
คณะวิทยำกำรจัดกำร   

1.5.6.2 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่ำ คณะวิทยำกำรจัดกำร   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6    :   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อำจำรย์ภำวนำ  บ ำรุงสุข 

อำจำรย์วีรศักดิ์  นำชัยดี 
อำจำรย์จุฑำมำส  ศรีชมพู 
อำจำรย์พันธิกำร์  วัฒนกุล 
อำจำรย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนำ 
อำจำรย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
อำจำรย์นพดล  มณีรัตน์       

      อำจำรย์ ดร. หรรษำ คล้ำยจันทร์พงษ์   
   นำงสำวสร้อยมณี  เดชะ     

นำยวรวิทย์  เอกพัชรำพันธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 จั ดท ำ แผน กำรจั ด กิ จ ก รรม
พัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำแผนและกำรจัด
กิจกรรม 

คณะวิทยำกำรจัดกำรมอบหมำยให้ รองคณบดีสโมสรนักศึกษำ
ร่วมกับสโมสรนักศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติคือ มีแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 5 ประกำร คือ(1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2 ) ควำมรู้ (3 ) ทั กษ ะทำงปัญ ญ ำ(4 ) ทั กษ ะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ (1.6.1.1) 

2 ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 
5 ประกำร ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 
(1)คุณธรรม จริยธรรม 
(2)ควำมรู้ 
(3)ทักษะทำงปัญญำ 
(4)ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
(5)ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   คณะฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ 
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ด้ำนตำมกระบวนกำรวงจร
คุณภำพ (PDCA) โดยจัดกิจกรรมแยกแต่ละด้ำน ดังนี้  
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงกำรปั จฉิมนิ เทศนั กศึกษำ  (1.6.2.1) โดยผู้บ ริห ำร
ธนำคำรกรุงไทยในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนแบบ
มีคุณธรรม 
-โครงกำรวิทยำกำรร่วมใจลอยกระทงตำมประทีป (1.6.2.2) 
โดยส่งเสริมจิตส ำนึกในวัฒนธรรมไทย 
-โครงกำรแข่งขันกีฬำไทย-จีน (1.6.2.3) โดยส่งเสริมควำม
สำมัคคีและควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ 
-โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำเฟ่ืองฟ้ำเกมส์ ปี 2558 (1.6.2.4) โดย
ส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ 
-โครงกำรบริจำคโลหิตเทิดไท้องค์รำชัน (1.6.2.5) โดยส่งเสริม
ควำมเสียสละต่อส่วนรวม 
- โครงกำรบริจำคโลหิตเทิดไท้องค์รำชินี (1.6.2.6) โดยส่งเสริม
ควำมเสียสละต่อส่วนรวม 

-โครงกำรวิทยำกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สร้ำงสิ่งแวดล้อมกิจกรรม
ปลูกปะกำรัง ณ อ ำเภอแสมสำร จังหวัดชลบุรี (1.6.2.7) โดย
ส่งเสริมให้มีจิตส ำนึกด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
-โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรณรงค์ลดปัญหำกำรเสื่อม
ศีลธรรมทำงเพศ และยำเสพติด (1.6.2.8) โดยพระมหำสมปอง 
เพ่ือส่งเสริมควำมเสียสละต่อส่วนรวมและสร้ำงควำมเข้ำใจใน
กำรให้โอกำสในสังคม โดยให้มีจิตส ำนึก 
-โครงกำรสืบสำนขนบประเพณีและวัฒนธรรม “วิทยำกำรร่วม
ใจสืบสำนวัฒนธรรมสงกรำนต์” (1.6.2.9) โดยส่งเสริมอนุรักษ์
สืบสำนประเพณีไทยโบรำณในยุคปัจจุบัน 
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-โครงกำรวิทยำกำรร่วมใจสืบสำนวัฒนธรรมไทย ถวำยเทียน
พรรษำ โดยส่งเสริมจิตส ำนึกในวัฒนธรรมไทยและโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำ มีกำรจัดให้มีพิธีบำยศรีสู่ขวัญเพ่ือส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำม(1.6.2.10) 

  2. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ 
-โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำภำคปกติ คณะวิทยำกำรจัดกำรปี
กำรศึกษำ 2559 (1.6.2.11) โดยแนะน ำแนวทำงในกำรเรียน
และกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย 
-โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนระบบงำนประกันคุณภำพ โดย
ส่งเสริมควำมรู้ด้ ำนระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(1.6.2.12) 
-โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “กำรตลำด
ออนไลน์” (1.6.2.13) 
-โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำใน
ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “กำรฝึกทักษะอำชีพ” เพ่ือให้นักศึกษำ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำหรือเป็น
อำชีพเสริมให้กับครอบครัว (1.6.2.14) 
-โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรประกอบอำชีพ(1.6.2.15)  
-โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่ำ 
โดยกำรเชิญวิทยำกรจำกธนำคำรกสิกรไทยมำแนะน ำวิธีกำร
ปรับตัวในองค์กร กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสมัครงำน 
(1.6.2.16) 
-โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทีมงำนสโมสรนักศึกษำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร (1.6.2.17) โดยส่งเสริมควำมรู้เรื่องภำวะ
ผู้น ำในกำรท ำงำนเป็นทีม 
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
(1.6.2.18) 
-โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรณรงค์ลดปัญหำกำรเสื่อม
ศีลธรรมทำงเพศ และยำเสพติด (1.6.2.19) โดยพระมหำ
สมปอง เพ่ือส่งเสริมควำมเสียสละต่อส่วนรวมและสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรให้โอกำสในสังคม โดยให้มีจิตส ำนึก 
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3. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
-โค รงก ำรป ระกวดดำว เดื อน  คณ ะวิท ย ำก ำรจั ด กำร 
ปีกำรศึกษำ 2558 (1.6.2.20) โดยส่งเสริมควำมรู้ เรื่อง ควำมรู้
รอบตัวและควำมรู้ในปัจจุบัน 
-โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทีมงำนสโมสรนักศึกษำ
คณ ะวิท ยำกำรจั ดกำร  (1.6.2.21) โดยส่ ง เสริมกำรคิ ด
กระบวนกำรกำรวำงแผนกำรท ำงำนเป็นทีมและโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้น ำนักศึกษำ(หัวหน้ำหมู่เรียน)  (1.6.2.21) 
-โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรประกอบอำชีพ(1.6.2.22) 
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
(1.6.2.23) 
-โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรณรงค์ลดปัญหำกำรเสื่อม
ศีลธรรมทำงเพศ และยำเสพติด  (1.6.2.24) โดยพระมหำ
สมปอง เพ่ือส่งเสริมควำมเสียสละต่อส่วนรวมและสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรให้โอกำสในสังคม โดยให้มีจิตส ำนึก 
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
-กิ จ ก ร รม ส ร้ ำ ง เค รื อ ข่ ำ ย ผู้ น ำ นั ก ศึ ก ษ ำข อ งค ณ ะ ฯ 
มีกำรลงนำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกิจกรรมกับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจอมบึง (1.6.2.25)  
-โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำนักศึกษำกับ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำลัยกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมมำศึกษำดูงำนกับ
สโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม (1.6.2.26) 
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำนักศึกษำ โดยเชิญชวนหัวหน้ำ
หมู่เรียนทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะของผู้น ำและ
ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม (1.6.2.27) 
-โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำเฟ่ืองฟ้ำเกมส์ ปี 2558 (1.6.2.28) 
โดยส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ 
-โครงกำรประกวดดำวเดือน คณะวิทยำกำรจัดกำร ปีกำรศึกษำ 
2558 (1.6.2.29) โด ยส่ ง เส ริ ม ค ว ำม สั ม พั น ธ์ แ ล ะค วำม
รับผิดชอบต่อทีมงำนของตนเองในเรื่องกำรแสดง 
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-โครงกำรแข่งขันกีฬำไทย-จีน (1.6.2.30) โดยส่งเสริมควำม
สำมัคคีและควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ 
-โครงกำรวิทยำกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สร้ำงสิ่งแวดล้อมกิจกรรม
ปลูกปะกำรัง ณ อ ำเภอแสมสำร จังหวัดชลบุรี (1.6.2.31) โดย
ส่งเสริมให้เกิดควำมสำมัคคีในทีมงำนสโมสรและนักศึกษำที่
สนใจ 
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
(1.6.2.32) 
-โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทีมงำนสโมสรนักศึกษำ
คณ ะวิท ยำกำรจั ดกำร  (1.6.2.33) โดยส่ ง เสริมกำรคิ ด
กระบวนกำรกำรวำงแผนงบประมำณ วิเครำะห์โครงกำรและ
สรุปโครงกำร 

3 จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะ
กำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 

สโมสรนักศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมที่ให้ควำมรู้และทักษะกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำโดยมีกำรจัดโครงกำร
อบรมควำมรู้ด้ำนระบบงำนประกันคุณภำพโดยส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (1.6.3.1) รวมทั้งส่ง
ตัวแทนนักศึกษำที่เข้ำกำรอบรมไปประกวดกำรจัดท ำแผน
ประกันคุณภำพโดยบูรณำกำรควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมและ
ควำมรู้ทำงสำขำ ซึ่งในทีมประกวดมีนักศึกษำหลำยสำขำ ได้แก่ 
นิเทศประชำสัมพันธ์ กำรจัดกำรทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
กำรตลำด  ผลกำรประกวดได้รับรำงวัลชมเชย 

4 ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำร
ประเมินผลควำมส ำ เร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 

สโมสรนักศึกษำมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำร  จ ำนวน
โครงกำรที่ด ำเนินกำรที่บรรลุ 18 โครงกำร /จ ำนวนโครงกำรที่
วำงแผน 18 โครงกำร   ผลกำรประเมิน 4.09  อยู่ในระดับมำก  
โดยแบ่งเป็นรำยด้ำนของกิจกรรมดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรที่บรรลุ 10 โครงกำร /จ ำนวนโครงกำรที่
วำงแผน 10 โครงกำร  ผลกำรประเมิน 4.20 
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ 
จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรที่บรรลุ 3 โครงกำร /จ ำนวนโครงกำรที่
วำงแผน 3 โครงกำร ผลกำรประเมิน 4.22  
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรที่บรรลุ 1 โครงกำร /จ ำนวนโครงกำรที่
วำงแผน 1 โครงกำร   ผลกำรประเมิน 4.08 
อยู่ในระดับมำก 
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรที่บรรลุ 1 โครงกำร /จ ำนวนโครงกำรที่
วำงแผน 1 โครงกำร  ผลกำรประเมิน 3.6 
อยู่ในระดับมำก 
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรที่บรรลุ 3 โครงกำร /จ ำนวนโครงกำรที่
วำงแผน 3 โครงกำร ผลกำรประเมิน 4.35 
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
(1.6.4.1) และมีกำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้ง
ต่อไป (1.6.4.2) 

5 ป ร ะ เมิ น ค ว ำ ม ส ำ เร็ จ ต ำ ม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำมีประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำโดยด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(1.6.5.1)  และประเมินวัตถุประสงค์ของแผนดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์และพัฒนำควำมรู้ 
และเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ให้นักศึกษำ และศิษย์เก่ำ  
2. เพ่ือพัฒนำนักศึกษำในด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม 
สติปัญญำ บุคลิกภำพ มีจิตสำธำรณะ ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ระดับอุดมศึกษำ ทั้ง 5 ด้ำน คือ 
   (1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
   (2) กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรู้   
   (3) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทำงปัญญำ   
   (4) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ  
   (5) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำร
สื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษำท ำนุบ ำรุงและสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยที่ดีงำม   
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วงจรคุณภำพ 
PDCA ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ในกำรด ำเนินกิจกรรม และ
สนับสนุนให้นักศึกษำสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพท้ังภำยใน/
ภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยนักศึกษำของสโมสรนักศึกษำมีกำร
น ำกระบวนกำร PDCA ไปใช้ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรทุกๆ
โครงกำรของสโมสร 

6 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 

สโมสรนักศึกษำมีกำรน ำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกิจกรรมในปี 
59 ดังนี้ 
1. จัดโครงกำรร้องเพลงเทิดพระเกียรติแทนโครงกำร cover 
Dance เนื่องจำกให้มีควำมหลำกหลำยด้ำนกิจกรรมและเปิด
โอกำสให้นักศึกษำมีกำรแสดงออกเพ่ิมข้ึน 
2. ปรับเปลี่ยนโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ในเรื่องของกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ให้มีควำมหลำกหลำย
ขึ้น เพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยคณะฯ ในกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และน ำรำยงำนผลกำรประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรคณะเพ่ือรับทรำบและเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำร
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำในปีถัดไป (1.6.6.1)  
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เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีกำรด ำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะฯ มีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ 
โดยมอบหมำยให้ รองคณบดีสโมสรนักศึกษำร่วมกับ
สโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำรด ำเนินกิจกรรม
นักศึกษำที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตที่ประกอบด้วย
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่ งชำติ  5 ประกำร ได้แก่  (1) คุณ ธรรมจริยธรรม       
(2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ(4) ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และน ำวงจรคุณภำพ (PDCA) เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินโครงกำรเพื่อจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

คณะฯ มีกำรน ำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษำ
แห่งชำติมำปรับปรุงพัฒนำ และหำแนวทำงใน
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ ในปีถัดไป 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 
ของข้อมูล 

1.6.1.1 แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.1 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.2 โครงกำรวิทยำกำรร่วมใจลอยกระทงตำมประทีป คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.3 โครงกำรแข่งขันกีฬำไทย-จีน คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.4 โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำเฟ่ืองฟ้ำเกมส์ ปี 2558 คณะวิทยำกำรจัดกำร 



 รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
63 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 
ของข้อมูล 

1.6.2.5 โครงกำรบริจำคโลหิตเทิดไท้องค์รำชัน คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.6 โครงกำรบริจำคโลหิตเทิดไท้องค์รำชินี คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.7 โครงกำรวิทยำกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สร้ำงสิ่งแวดล้อมกิจกรรม
ปลูกปะกำรัง ณ อ ำเภอแสมสำร จังหวัดชลบุรี 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.8 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรณรงค์ลดปัญหำกำรเสื่อม
ศีลธรรมทำงเพศ และยำเสพติด 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.9 โครงกำรสืบสำนขนบประเพณีและวัฒนธรรม “วิทยำกำรร่วม
ใจสืบสำนวัฒนธรรมสงกรำนต์” 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.10 โครงกำรวิทยำกำรร่วมใจสืบสำนวัฒนธรรมไทย ถวำยเทียน
พรรษำและโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2559 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.11 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำภำคปกติ คณะวิทยำกำรจัดกำรปี
กำรศึกษำ 2559 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.12 โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนระบบงำนประกันคุณภำพ  คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.13 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “กำรตลำดออนไลน์” 
2558 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.14 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 หัวข้อ “กำรฝึกทักษะอำชีพ” 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.15 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.16 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่ำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.17 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทีมงำนสโมสรนักศึกษำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.19 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรณรงค์ลดปัญหำกำรเสื่อม
ศีลธรรมทำงเพศ และยำเสพติด   

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.20 โครงกำรประกวดดำวเดือน คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ปีกำรศึกษำ 2558 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.21 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทีมงำนสโมสรนักศึกษำ
คณะวิทยำกำรจัดกำรและโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำนักศึกษำ
(หัวหน้ำหมู่เรียน) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.22 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.23 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 
ของข้อมูล 

1.6.2.24 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรณรงค์ลดปัญหำกำรเสื่อม
ศีลธรรมทำงเพศ และยำเสพติด   

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.25 กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำนักศึกษำของคณะฯ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.26 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำนักศึกษำกับ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.27 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำนักศึกษำ (หัวหน้ำหมู่เรียน) คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.28 โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำเฟ่ืองฟ้ำเกมส์ ปี 2558 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.29 โครงกำรประกวดดำวเดือน คณะวิทยำกำรจัดกำร ปีกำรศึกษำ 
2558 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.30 โครงกำรแข่งขันกีฬำไทย-จีน คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.31 โครงกำรวิทยำกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สร้ำงสิ่งแวดล้อมกิจกรรม
ปลูกปะกำรัง ณ อ ำเภอแสมสำร จังหวัดชลบุรี 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้วยกิจกรรม โดยกำรอบรม
เทคโนโลยีด้ำนกำรถ่ำยท ำวิดิทัศน์ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.2.33 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทีมงำนสโมสรนักศึกษำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.3.1 โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนระบบงำนประกันคุณภำพ  คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.4.1 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ สโมสร
นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.4.2 รำยงำนกำรประชุมสรุปผลกำรจัดกิจกรรม  คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.5.1 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ สโมสร
นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.6.6.1 รำยงำนกำรประชุมสรุปผลกำรจัดกิจกรรม  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน 
    สร้างสรรค์ 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนกำร   
การเก็บข้อมูล  : ปีกำรศึกษำ  2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์   ประธำนกรรมกำร 
  อำจำรย์พิชำมญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย       กรรมกำร 
  อำจำรย์ศำนติ   ดิฐสถำพรเจริญ       กรรมกำร 
  อำจำรย์สมพล  สุขเจริญพงษ์       กรรมกำร   
  อำจำรย์ ดร.ดวงใจ  คงคำหลวง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพโดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่
ก ำหนดไว้ ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกงบประมำณของ
สถำบันให้กับบุคลำกร ส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่อำจำรย์และนักวิจัยกำรสนับสนุนทรัพยำกร  
ที่จ ำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรกำรเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ตลอดจน
จัดระบบสร้ำงขวัญ และก ำลังใจแก่นักวิจัยอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำร
คุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

บริหำรงำนวิจัยที่ สำมำรถ
น ำ ไป ใช้ป ระ โยชน์ ในกำร
บ ริ ห ำรงำน วิ จั ย ห รื อ งำน
สร้ำงสรรค์ 
 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มีระบบกำรบริหำรงำนวิจัย (2.1.1.1) 
และมีคณะกรรมบริหำรงำนวิจัยโดยมีคณบดีเป็นประธำน
กรรมกำรที่รับผิดชอบก ำกับและดูแลงำนวิจัยให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
(2.1.1.2) คณะมีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัย
ของคณะส ำหรับค้นคว้ำข้อมูลงำนวิจัย  เพ่ือให้คณะใช้
ฐำนข้อมูลดังกล่ำวในกำรบริหำรงำนวิจัยส ำหรับส่งเสริมและ
พัฒนำงำนวิจัยแก่คณำจำรย์ และทุกสำขำวิชำรวมถึ ง
หน่วยงำนภำยนอกสำมำรถเข้ ำถึ งฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
(2.1.1.3) 

2 สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้ องปฏิบั ติกำรหรือห้ อง

คณะวิทยำกำรจัดกำร สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัย ดังนี้ 
- คณะมีหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมปลำสวยงำมเพ่ือ
กำรส่งออก (2.1.2.1) และมีห้องปฏิบัติกำรงำนวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักวิจั ย  ในกำร

องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย ์
ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุน
กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำ
ข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือ
กำรรักษำควำมปลอดภัยใน
กำรวิจัยหรือกำรผลิตงำน
สร้ำงสรรค์ 
เ ช่ น  ร ะ บ บ เท ค โน โ ล ยี
สำรสนเทศ ระบบรักษำควำม
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
-กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริม
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร 
กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ 
กำรจัด ให้ มี ศำสตรำจำรย์
อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์
รับเชิญ (visiting professor) 

ให้บริกำร วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (2.1.2.2) 
- คณะมีแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัย โดยมีห้องที่
รวบรวมเอกสำร ต ำรำ และผลงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักวิจัยในกำรสืบค้นและเอ้ือต่อกำร
เรียนกำรสอน (2.1.2.3) 
- คณะมีกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย โดยมีเจ้ำหน้ำที่
ดูแล กำรบันทึกข้อมูลผู้เข้ำใช้บริกำร (2.1.2.4)และกำรยืมคืน
ผลงำนวิจัย มีกำรก ำหนดเงื่อนไขของผู้มำใช้บริกำร (2.1.2.5) 
-คณะมีกิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ซึ่งคณะได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและติดตำมกำร
เขียนเอกสำรประกอบกำรสอน หนังสือ ต ำรำ บทควำมวิจัย 
บทควำมวิชำกำร เพ่ือควำมส ำเร็จในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ท ำงวิ ช ำก ำร โดยค ณ ะ เชิ ญ ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค ว ำม รู้
ควำมสำมำรถจำกภำยนอก (2.1.2.6) 
- คณะให้กำรสนับสนุนคณำจำรย์และนักวิจัยเข้ำร่วมกิจกรรม
วิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย และมีคณำจำรย์
เป็นกอง 
บรรณำธิกำรบริหำร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิจัย และ ผู้ด ำเนินกำรประชุม (chairperson) ในกำรจัด
ประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ครั้ง
ที่ 7 วันที่ 30 - 31 มีนำคม 2558  ซึ่งมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก มำให้ค ำแนะน ำ และบรรยำยให้ควำมรู้แก่
คณำจำรย์และผู้วิจัย (2.1.2.7) 
 

3 จัดสรรงบประมำณ เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

- คณะพิจำรณำงบประมำณทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
แบ่งเป็น 2รูปแบบ ดังนี้ 
1. คณะจัดสรรทุนวิจัยให้คณำจำรย์ ซึ่งในปี 2558 ได้จัดสรร
ทุนวิจัยให้แก่อำจำรย์ผ่องใส สินธุสกุล  และอำจำรย์ ดร.
ดวงใจ คงคำหลวง  งำนวิจัยเรื่อง ภำวะผู้น ำเชิงปฏิรูป ภำวะ
ผู้น ำเชิงแลกเปลี่ยน  และนโยบำยกิจกรรม 5 ส. ที่ส่งผลต่อ
ผลปฏิบัติงำนกิจกรรม 5 ส. ของบุคลำกรส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลบำงเลน อ ำเภอบำงเลน 
จังหวัดนครปฐม จ ำนวนเงิน  8,000 บำท  (2.1.3.1) 
และ2. มหำวิทยำลัยจัดสรรทุนวิจัยโดยมอบให้สถำบันวิจัย
ดูแลทุนและพัฒนำแก่คณำจำรย์ในคณะ  (2.1.3.2)  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4 จั ด ส ร ร งบ ป ระ ม ำณ เพ่ื อ

ส นั บ ส นุ น ก ำ ร เผ ย แ พ ร่
ผ ล ง ำ น วิ จั ย ห รื อ ง ำ น
สร้ ำงสรรค์ ในกำรประชุ ม
วิชำกำรหรือกำรตี พิมพ์ ใน
ว ำ ร ส ำ ร ร ะ ดั บ ช ำ ติ ห รื อ
นำนำชำติ 

คณะมีจัดสรรงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  โดยมีงบประมำณในกำร
จัดท ำวำรสำรวิทยำกำรจัดกำร เพ่ือสนับสนุนอำจำรย์และ
นักวิจัย ในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
(2 .1.4.1) และคณะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก
มหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ แก่คณำจำรย์ของ
คณะวิทยำกำรจัดกำร  (2.1.4.2) 

5 มี ก ำ ร พั ฒ น ำ ส ม ร ร ถ น ะ
อำจำรย์และนักวิจัย มีกำร
ส ร้ ำ ง ข วั ญ แ ล ะ ก ำ ลั ง ใ จ
ตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 

คณะมีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
และมีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่อำจำรย์ ดังนี้ 
-จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและติดตำมกำรเขียน
เอกสำรประกอบกำรสอน หนังสือ ต ำรำ บทควำมวิจัย 
บทควำมวิชำกำร เพ่ือควำมส ำเร็จในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร(2.1.5.1) 
-มีกำรสนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมอบรมด้ำนงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์กับหน่วยงำนภำยนอก (2.1.5.2) 
-มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่อำจำรย์โดยกำรน ำผลงำน
เผยแพร่ในฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
งำนวิจัยของคณะและอำจำรย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ มี
ผลงำนวิจัยดี เด่นได้รับกำรยกย่อง เรื่องกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนของโซ่อุปทำนปลำ
สวยงำมของไทยภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดย
เผยแพร่ ใน วำรสำรวิท ยำกำรป ริท รรศน์  ซึ่ ง เป็ น สื่ อ
ประชำสัมพันธ์ของคณะ (2.1.5.3) 

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
กำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
ประโยชน์และด ำเนินกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด 

คณะมีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ เบื้ องต้น  เพ่ือคัดเลือกผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์  ก่อนน ำเข้ำสู่ ระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิ์
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
(2.1.6.1) 
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เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2   ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 – 4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีกำรด ำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 5 ข้อ 4 คะแนน 
  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
  จุดแข็ง แนวทางเสริม 
       คณะมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์  โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน จัดหำ
ทรัพยำกรบุคคล  เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิจัย  มีแหล่งทุนวิจัย
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมถึงมีกำร
ส่งเสริมพัฒนำแก่คณำจำรย์และนักวิจัยอย่ำง
เหมำะสม   

- 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
2.1.1.1 ระบบบริหำรงำนวิจัย คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.1.2 ค ำสั่งผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลงำนวิจัย คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.1.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัย คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.2.1 ข้อมูลหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมปลำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.2.2 ภำพห้องปฏิบัติงำนวิจัย (อุปกรณ์) คณะวิทยำกำรจัดกำร 

2.1.2.3 ภำพห้องปฏิบัติงำนวิจัย (เอกสำร) คณะวิทยำกำรจัดกำร 

2.1.2.4 ค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลกำรบันทึกข้อมูลผู้เข้ำใช้บริกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.2.5 สมุดยืม-คืน เอกสำร ต ำรำ และผลงำนวิจัย คณะวิทยำกำรจัดกำร 

2.1.2.6 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและติดตำมกำรเขียนเอกสำร
ประกอบกำรสอน หนังสือ ต ำรำ บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร 
เพ่ือควำมส ำเร็จในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

2.1.2.7 กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ครั้ง
ที ่7 วันที่ 30 - 31 มีนำคม 2558 /เล่ม 7 

มหำวิทยำลัย 

2.1.3.1 เอกสำรกำรของบประมำณ อำจำรย์ผ่องใส สินธุสกุล  และอำจำรย์ 
ดร.ดวงใจ คงคำหลวง  
 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

2.1.3.2 ประกำศรับทุนวิจัยของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย 
2.1.4.1 เล่มวำรสำรวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.4.2 บันทึกค ำของบประมำณกำรตีพิมพ์ (ดร.วิศิษฐ์) คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.5.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและติดตำมกำรเขียนเอกสำร

ประกอบกำรสอน หนังสือ ต ำรำ บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร 
เพ่ือควำมส ำเร็จในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

2.1.5.2 ค ำสั่งไปรำชกำร (เก่ียวข้องกับงำนวิจัย) คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.5.3 อำจำรย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ มีผลงำนวิจัยดีเด่นได้รับกำรยกย่อง 

เรื่องกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนของโซ่
อุปทำนปลำสวยงำมของไทยภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
โดยเผยแพร่ในวำรสำรวิทยำกำรปริทรรศน์ ฉบับที่ ....... เดือน 
......../ หน้ำเว็บไซต์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

2.1.6.1 ระบบกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
2.1.6.2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองคัดเลือกผลงำนวิจัย คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 :   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   ปัจจัยน ำเข้ำ   
การเก็บข้อมูล         :  ปีกำรศึกษำ 2558 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์   ประธำนกรรมกำร 
  อำจำรย์พิชำมญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย       กรรมกำร 
  อำจำรย์ศำนติ   ดิฐสถำพรเจริญ       กรรมกำร 
  อำจำรย์สมพล  สุขเจริญพงษ์       กรรมกำร   
  อำจำรย์ ดร.ดวงใจ  คงคำหลวง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยส ำคัญที่ ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ คือเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้อง
จัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่ได้รับจำกภำยนอกสถำบันเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน 
  นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่คณะได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบันยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของคณะ โดยเฉพำะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น 
กำรวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน   :    
 โดยกำรแปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำเป็นคะแนนระหวำ่ง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2  จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
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สูตรการค านวณ 

1. ค ำนวณจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันต่อ
จ ำนวน+อำจำรย์   
   ประจ ำและนักวิจัย 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ =   
 

 
2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ล าดับ สาชาวิชา ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

1 กำรจัดกำรทั่วไป 135,000 180,000 315,000 
2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 988,412.5 70,000 1,058,412.5 
3 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 963,412.5 70,000 1,033,412.5 
4 กำรตลำด - 220,000 220,000 

5        5 ทรัพยำกรมนุษย์ - - - 
6 กำรเงินและกำรธนำคำร 883,412.5 70,000 953,412.5 
7 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 843,412.5 70,000 913,412.5 
8 บัญชี 119,800 - 119,800 
9 นิเทศศำสตร์ - 40,000 40,000 
10 ธุรกิจศึกษำ - - - 

รวม 3,933,450 720,000 4,653,450 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
เงินทุนภายใน เงินทุนภายนอก รวม 
3,933,450 720,000 4,653,450 

 

เงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จ ำนวน 3,933,450 บำท 
เงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยนอก 720,000 บำท 
รวมเงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และภำยนอก จ ำนวน 4,653,450 บำท 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 69.5 คน 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯต่ออำจำรย์ประจ ำ 66,956 บำท (4,653,450 /69.5= 66,956) 
คะแนนที่ได้  5 คะแนน  
 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯจำกภำยในและภำยนอก 
  

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

           จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก          ×  5        

     จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

30,000 บำท (วิทย์และเทคโนโลยี) 
/25,000 บำท (วิทย์สุขภำพ) 
/12,500 บำท (มนุษย์และสังคม) 

66,956 5 คะแนน  บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
    คณำจำรย์ของคณะได้รับทุนสนับสนุนงำนวิจัย
จำกแหล่งทุนทั้งภำยในและภำยนอกเป็นจ ำนวน
มำก 

     

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 

รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

2.2.01 ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม 

2.2.02 ประกำศรับทุนสนับสนุนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
- เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนเพ่ือกำรด ำเนิน
ชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชำติพันธุ์ลำวคลั่งต ำบล
ห้วยด้วน อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   
จ ำนวนเงิน 79,800 บำท 
- เรื่อง ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับคลังสินค้ำเพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภำพ จ ำนวนเงิน  120,000 บำท 
- เรื่อง ควำมพร้อมและทัศนคติของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐมที่มีต่อกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  จ ำนวนเงิน  
15,000 บำท 
- เรื่อง อิทธิพลส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้ อ
สินค้ำเกษตรแปรรูปฟักข้ำว  จ ำนวนเงิน  40,000 บำท 
- เรื่อง องค์ประกอบกำรท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจมำ
เที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม  จ ำนวน
เงิน  40,000 บำท 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

- เรื่อง รูปแบบสุขภำวะในองค์กำรธรรมำภิบำลและหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะ และกำรเป็นสมำชิกที่ดี ของ
พนักงำนในตลำดสี่มุมเมือง  จ ำนวนเงิน     40,000 บำท 
- เรื่อง คลินิกบัญชีประยุกต์ตำมปรัชญำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ่มผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชนและเครือข่ำยต ำบลศำลำยำ อ ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  จ ำนวนเงิน     40,000 บำท 
- เรื่ อง กำรศึกษำอัตรำส่ วนมำตรฐำนทำงกำรเงินในธุ รกิ จ
อุตสำหกรรม 23 หมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ำนวนเงิน 40,000 บำท 
- เรื่อง กำรจ ำแนกข้อมูลด้วยวิธีกำรเรียนรู้แบบรวมกลุ่มและเทคนิค
กำรสุ่มตัวอย่ำงส ำหรับปัญหำข้อมูลที่ไม่สมดุล  จ ำนวนเงิน 75,000 
บำท 
- เรื่อง แนวทำงกำรลดควำมสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยวของโซ่อุปทำน
อุตสำหกรรมเห็ด  จ ำนวนเงิน 652,410 บำท 
- เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำนในอุตสำหกรรมปลำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออกของประเทศ
ไทย จ ำนวนเงิน  2,721.240 บำท 
- เรื่องกำรประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเมติกร่วมกับกำรแก้ไขปัญหำแบบ
แบ่งส่วนในกำรแบ่งส่วนภำพ จ ำนวนเงิน 70,000 บำทรวมเงิน 
3,933,450 บาท 

2.2.03 ประกำศรับทุนสนับสนุนภำยนอก  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
งำนวิจัย (สกว.) /คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
-เรื่อง กำรสร้ำงกำรรับรู้ ภำพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่มีต่อส้มโอใน
จังหวัดนครปฐม  จ ำนวนเงิน 220,000 บำท 
-เรื่อง กำรประเมินโครงสร้ำงต้นทุนและผลตอบแทนอัตรำส่วนทำง
กำรเงิน และประมำณค่ำแนวโน้มต้นทุนและผลอบแทนของกำร
เพรำะปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม  จ ำนวนเงิน 280,000 บำท 
-เรื่อง รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้แบบมีส่วนร่วมส ำหรับส้มโอ
นครปฐม จ ำนวนเงิน   180,000 บำท 
- เรื่องกำรรู้เท่ำทันสื่อ : ประโยชน์และกำรน ำไปใช้ กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จ ำนวนเงิน 40,000 บำท 
รวมเงิน 720,000 บาท 

ส ำ นั ก ง ำ น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนงำนวิจัย(สกว.)/ 
คณ ะกรรมกำรกิจกำร
กระจำย เสี ย ง กิ จ กำร
โท รทั ศน์  แล ะกิ จกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3     :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ประเภทของตัวบ่งชี้    : ผลลัพธ์   
การเก็บข้อมูล             : ปีกำรศึกษำ 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์   ประธำนกรรมกำร 
  อำจำรย์พิชำมญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย       กรรมกำร 
  อำจำรย์ศำนติ   ดิฐสถำพรเจริญ       กรรมกำร 
  อำจำรย์สมพล  สุขเจริญพงษ์       กรรมกำร   
  อำจำรย์ ดร.ดวงใจ  คงคำหลวง            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้
สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำสมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำร
แข่งขันของประเทศ ผลงำนทำงวิชำกำรอยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์
ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2556 ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมที่
ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้วผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้
ด ำเนินกำร ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้  
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ   :   

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยตำม
สูตร 

 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

                   
  คะแนนที่ได้  =       
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีปรำกฏใน 
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยั             x  5 
 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยัที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัย  x 100 
                      

              จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
- ต ำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถ
อยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

**คณะวิทยำกำรจัดกำรมีผลงำนวิชำกำรท่ีเป็นบทควำมทำงวิชำกำรงำนวิจัยเผยแพร่ จ ำนวน 29 เรื่อง  
คิดเป็นค่ำน้ ำหนัก 12.20 มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 69.5 คน ผลงำนวิชำกำรต่อ
อำจำรย์ประจ ำ (12.20 /69.5 X100 =17.55) (17.55/20 x 5 = 4.39)  คะแนนที่ 4.39 คะแนน 
 

จ านวนงานวิจัย 
รวม รวมค่าน้ าหนัก จ านวนอาจารย์ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
15 2 6 6 - 29 12.20 69.5 
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ค่าน้ าหนัก 0.20  จ านวน 15 เรื่อง 
เล่มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7  วันที่ 30 - 31 มีนาคม 
2558 มีบทความวิจัยของอาจารย์คณะวิยาการจัดการ น าเสนอจ านวน 11 เรื่อง และแหล่งเผยแพร่
อ่ืน ๆ อีก 4 เรื่อง 
1. บริบทชุมชนกับกำรด ำเนินงำนเสียงตำมสำยเทศบำลต ำบลโพรงมะเดื่อ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
2. กำรศึกษำระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วยกำรวิจัยเชิงชำติพันธุ์วรรณำแบบเร่งด่วน (RECAP) 
3. กำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชน: ข้อเสนอจำกกำรวิจัยเชิงชำติพันธุ์วรรณนำ
แบบเร่งด่วน (RECAP) 
4. บริบททุนทำงสังคมและวัฒนธรรมชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ ด้วยกำรวิจัยเชิงชำติพันธุ์
วรรณำแบบเร่งด่วน (RECAP) 
5. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน    ต ำบลทุ่งขวำง อ ำเภอ
ก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
6. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม 
7. กำรศึกษำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
8. กำรสร้ำงควำมได้เปรียบกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนในโซ่อุปทำนปลำสวยงำมของไทยภำยใต้ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 
9. ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับกำรกระจำยสินค้ำเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
10. ควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำ/นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2555 สถำบันกำรบินพล
เรือน 
11. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคำทอลิก 
12. กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพเทคนิคกำรพยำกรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้น
และโครงข่ำยประสำทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ 
13.ผลกระทบของกำรท ำข้อมูลให้เป็นปกติต่อประสิทธิภำพขั้นตอนวิธีกำรเรียนรู้ของตัวจ ำแนกประเภท
ข้อมูล 
14.กำรศึกษำประสิทธิภำพและต้นทุนของเชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจำกต้นข้ำวโพด 
15.กำรพัฒนำระบบกำรขนถ่ำยภำยในคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ: บริษัทผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
 
ค่าน้ าหนัก 0.40  จ ำนวน 2 เรื่อง 
1. The Interfluerce on Social communication Networks on the Aqenda of the Front page of 
Thai Newpaper 
2. The development of self-learning by assignment strategy for second - year accounting 
program students 
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ค่าน้ าหนัก 0.60  จ ำนวน 6 เรื่อง 
1.แนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจข้ำวหลำมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเทียวจังหวัดนครปฐม 
2.กำรพัฒนำศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐำนทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำมแนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ใน
อุตสำหกรรมปลำสวยงำม 
3.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์กับควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 
4.กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคำทอลิก 
5.รูปแบบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรทำงธุรกิจของกลุ่มสินค้ำ OTOP จังหวัดกำญจนบุรี 
6. แนวทำงกำรจัดกำรที่มีคุณภำพของวิสำหกิจชุมชน เพ่ือกำรบรรจุยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอยู่ดีมีสุขใน
จังหวัดนครปฐม 
 
ค่าน้ าหนัก 0.80  จ ำนวน 6 เรื่อง 
1.  กำรจัดกำรจรำจรข้อมูลในโครงข่ำย IP ด้วยวิธีจุดภำยใน 
2.  กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัดนครปฐม 
3. กำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออกในจังหวัด
นครปฐม 
4.กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัทหมวดธุรกิจเกษตรที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของบรรจุภัณฑ์เพ่ือกำรขนส่งปลำกัดของไทย 
6.กำรประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหำบัณฑิต คณะบัญชีมหำวิทยำลัยรังสิต 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
10 (มนุษย์และสังคม) ร้อยละ 17.55 4.39คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
    คณะมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยทั้ งรูปแบบ
เอกสำรประชุมวิชำกำร (Proceeding) และตีพิมพ์
ในวำรสำรกำรวิจัย (Journal) ในสัดส่วนที่สูง 

   คณะควรสนับสนุนในกำรเผยแพร่ที่มีค่ำระดับ
คะแนนสูง 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
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แหล่งของข้อมูล 

2.3.1 ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม 

2.3.2 ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 15 เรื่อง  
 1. บริบทชุมชนกับกำรด ำเนินงำนเสียงตำมสำยเทศบำลต ำบลโพรงมะเดื่อ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย อำจำรย์ ดร.ณัชชำ  ศิรินธนำธร 
2. กำรศึกษำระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วยกำรวิจัยเชิงชำติพันธุ์วรรณำแบบ
เร่งด่วน (RECAP) โดย อำจำรย์ทิวำพร  ทรำบเมืองปัก 
3. กำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชน: ข้อเสนอ
จำกกำรวิจัยเชิงชำติพันธุ์วรรณนำแบบเร่งด่วน (RECAP)   
โดย อำจำรย์ ดร.มำริษำ สุจิตวนิช 
4. บริบททุนทำงสังคมและวัฒนธรรมชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนไร่ ด้วยกำรวิจัยเชิงชำติพันธุ์วรรณำแบบเร่งด่วน (RECAP)  
โดย ผศ.ดร.เยำวภำ  บัวเวช 
5. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน    
ต ำบลทุ่งขวำง อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย อำจำรย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูลและคณะ 
6. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์วัด
โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม โดย อำจำรย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
7. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคำทอลิก 
โดย อำจำรย์ ดร.วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย 
8. กำรศึกษำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม โดย ผศ.วรญำ ทองอุ่น และคณะ 
9. กำรสร้ำงควำมได้เปรียบกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนในโซ่อุปทำนปลำ
สวยงำมของไทยภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน   
โดย อำจำรย์ กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ 
10. ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับกำรกระจำยสินค้ำเพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภำพ  โดย อำจำรย์ธนำณัติ กล้ำหำญ และกนกวรรณ 
หลำยชูไทย 
11. ควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำ/นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2555 สถำบันกำรบินพลเรือน 
โดย ผศ.ดร.สุภำณี  อินทน์จันทร์ 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 7  
วันที่ 30 – 31 
มีนำคม 2558 
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 12. กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพเทคนิคกำรพยำกรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิค
กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นและโครงข่ำยประสำทเทียมแบบแพร่
ย้อนกลับ โดยอำจำรย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
 

Joint Conference 
on ACTIS & 
NCOBA 2015, 
Nakhon Phanom, 
Thailand. 

 13.ผลกระทบของกำรท ำข้อมูลให้เป็นปกติต่อประสิทธิภำพขั้นตอน
วิธีกำรเรียนรู้ของตัวจ ำแนกประเภทข้อมูล โดยอำจำรย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
 

Joint Conference 
on ACTIS & 
NCOBA 2015, 
Nakhon Phanom, 
Thailand. 

 14.กำรศึกษำประสิทธิภำพและต้นทุนของเชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจำก
ต้นข้ำวโพด โดย อำจำรย์ธนำณัติ กล้ำหำญ 
 

กำรประชุมวิชำกำร
และผลงำนวิจัยและ
สร้ำงสรรค์ระดับชำติ 
“ศิลปำกรวิจัยและ
สร้ำงสรรค ์ครั้งที8 : 
บูรณำกำรศำสตร์
และศิลป์” 

 15.กำรพัฒนำระบบกำรขนถ่ำยภำยในคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ : บริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ โดย อำจำรย์ธนำณัติ กล้ำหำญ 

กำรประชุมวิชำกำร
ข่ำยงำนวิศวกรรมอุ
สหกำร ประจ ำปี 
2558 
 

2.3.3 ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 2 เรื่อง  
 1.The Interfluerce on Social communication Networks on the 

Aqenda of the Front page of Thai Newpaper   
By Asst.Dr. Kritiya  Rujichok 
 

The European 
Conference on 
Media 
Communication 
and Film (Euro 
Media 2015) 

 2. The development of self-learning by assignment strategy for 
second – year accounting program students  
By Dr. Darin Portangtam 

The 9 DEPISA 
INTERNATENATIO
NAL CONFERENCE 
Developing 
Professionalism 



 รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
81 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

through 
investigating 
Practice 24-25 
June 2015 

2.3.4 ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 6 เรื่อง  
 1. แนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจข้ำวหลำมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเทียวจังหวัด

นครปฐม โดย อำจำรย์พงษ์สันติ์  ตันหยงและคณะ 
 

วำรสำรดุษฏีบัณฑติ
ทำงสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำ
รำมค ำแหง ปีที่ 5 
ฉบับที่ 3 (กันยำยน-
ธันวำคม 2558  
หน้ำที่ 128 

 2.กำรพัฒนำศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐำนทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำม
แนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในอุตสำหกรรมปลำสวยงำม  
โดย อำจำรย์กนกพัชร  วงศ์อินทรอยู่และคณะ 
 

วำรสำรวิชำกำรคณะ
บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี ปีที่10ฉบับที่
2 พ.ย. 2558 

 3.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์กับควำมเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 
โดย อำจำรย์ ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ 

วำรสำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัย
กรุงเทพธนบุรี Vol.4 
No.2 July - 
December 
2015/P.120 

 4.กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคำทอลิก อำจำรย์ ดร.วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย และคณะ 
 

วำรสำรดุษฎีบัณฑิต
ทำงสังคมศำสตร์ 
Ph.D.in Social 
Sciences Journal 
ปีที่5 ฉบับที่1 ม.ค.-
เม.ย. 2558 

 5.รูปแบบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรทำงธุรกิจของกลุ่มสินค้ำ 
OTOP จังหวัดกำญจนบุรี อำจำรย์ ดร.วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย 
 

วำรสำรดุษฎีบัณฑิต
ทำงสังคมศำสตร์ 
Ph.D.in Social 
Sciences Journal 
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ปีที่5 ฉบับที่1 ม.ค.-
เม.ย. 2558 

 6. แนวทำงกำรจัดกำรที่มีคุณภำพของวิสำหกิจชุมชน เพ่ือกำรบรรจุ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอยู่ดีมีสุขในจังหวัดนครปฐม 
โดย อำจำรย์จันทนำ  พงศ์สิทธิกำญจนำ 
 

วำรสำรวิชำกำร 
Veridian E – 
Journal, Silpakorn 
University ฉบับ
ภำษำไทย สำขำ
มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ และ
ศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 
2 เดือนพฤษภำคม – 
สิงหำคม 2558 

2.3.5 ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 6 เรื่อง  
 1.  กำรจัดกำรจรำจรข้อมูลในโครงข่ำย IP ด้วยวิธีจุดภำยใน 

โดย อำจำรย์ ดร.ณัฐชำมญฑ์  ศรีจ ำเริญรัตนำและคณะ 
 

วำรสำรทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ปีที่ (Volume) 23 
ฉบับที่ (Number) 6 
เดือน (month) 
ฉบับพิเศษ ปี (Year) 
2558 หน้ำ (Page) 
1033-1046  
 

 2. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัดนครปฐม 
โดย อำจำรย์สมพล สุขเจริญพงษ์ และอำจำรย์กสมล ชนะสุข 
 

วำรสำรวิทยำกำร
จัดกำรสมัยใหม่ 
คณะวิทยำกำร
จัดกำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏล ำปำง ปีที่ 
(Volume) 8 ฉบับที่ 
(Number) 1 เดือน 
(month) มกรำคม -
มิถุนำยน ปี (Year) 
2558 
หน้ำ (Page) 94 - 
109 
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 3. กำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรเพำะเลี้ยงปลำ
สวยงำมเพ่ือกำรส่งออกในจังหวัดนครปฐม 
โดย อำจำรย์สมพล สุขเจริญพงษ์ และคณะ 

วำรสำรมหำวิทยำลัย 
คริสเตียน ปีที่ 
(Volume) 21 ฉบับ
ที่ (Number) 2เดือน 
(month) เมษำยน - 
มิถุนำยน ปี (Year) 
2558 
หน้ำ (Page) 202 - 
214 

 4.กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัทหมวดธุรกิจ
เกษตรที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดย ผศ.ดร.จันทนำ  วัฒนกำญจนะ 

วำรสำรสยำม
วิชำกำร ปีที่16 ฉบับ
ที่27 พ.ย2558-ก.พ.
2559 
 

 5. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของบรรจุภัณฑ์เพ่ือกำรขนส่งปลำกัดของไทย 
โดย อำจำรย์ศำนติ ดิฐสถำพรเจริญ และอำจำรย์สมพล สุขเจริญพงษ ์

วำรสำร
มหำวิทยำลัยคริส
เตียน ปีที่ 21 ฉบับที่
4(ต.ค.-ธ.ค. 2558) 
หน้ำ 729-746 

 6.กำรประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหำบัณฑิต คณะบัญชี
มหำวิทยำลัยรังสิต โดยอำจำรย์ ดร.อริสรำ ธำนีรณำนนท์ 
 

วำรสำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
มหำวิทยำลัยรังสิต 
ปีที่9 ฉบับที่2 ก.ค.-
ธ.ค.2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1    : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล 
    อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ 
    อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช  
     นางสาวสร้อยมณี เดชะ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะ
จัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามา
จัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :       

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะวิทยาการจัดการ มีคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการโดยมีค าสั่งแต่งตั้ง (3.1.1.1) โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมจัดท าแผนการบริการวิชาการ
ตามพันธกิจของคณะฯ  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ส าหรับการส่งเสริมการบริการทางการวิชาการ จ านวน 
2 ตัวชี้วัด (3.1.1.2) และได้น าเสนอต่อกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา (3.1.1.3) นอกจากนั้น คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ยังก าหนดชุมชนเป้าหมายคงเดิม จาก

องค์ประกอบที ่3  การบริการวชิาการ 
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โครงการนครปฐม นครแห่ งความผาสุกทุกชุมชน
ท้องถิ่น โดยคณะฯ ได้รับผิดชอบ เทศบาลต าบลบาง
เลน องค์การบริหารส่ วนต าบลนิล เพชร จังหวัด
นครปฐม และ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จังหวัด
ราชบุรี และยังได้เพ่ิมชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ ต าบล
หนองปากโลง จังหวัดนครปฐม ต าบลวังยาว อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  (3.1.1.4) 

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะวิทยาการจัดการได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการฯหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม (3.1.2.1)  เพ่ือจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม (3.1.2.2) (3.1.2.3)  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมเป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่า ได้แก่ 
1. โครงการการพัฒนานักสื่ อสารสุขภาพส าหรับ
ประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชน จัดโดย อาจารย์ ดร. 
ณัชชา ศิรินธนาธร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (3.1.3.1) 
2. โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2559 จัดโดย อาจารย์กสมล ชนะสุข 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3.1.3.2) 
3. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย
ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านปลากัดจีน ต าบล
หนองปากโลง จังหวัดนครปฐม จัดโดยอาจารย์ 
สมพล สุขเจริญพงษ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(3.1.3.3)  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเยาวชน จัดโดย 
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล  (3.1.3.4) 
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์วันละนิดเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ ดีของเยาวชนใน พ้ืนที่ ห่ างไกล จัดโดยอาจารย์       
จุฑามาส ศรีชมภู (3.1.3.5) 
6. โครงการบริหารธุรกิจบริการวิชาการชุมชน บูรณา
การกับการเรียนการสอน ระบบงานสารบรรณ และ
กิจกรรม 5 ส กับการท างาน จัดโดยอาจารย์ 
ผ่องใส สินธุสกุล   (3.1.3.6) 
7. โครงการบริการวิชาการเพ่ือคุณภาพชีวิตและชุมชน 
การสร้างทีมและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากวัสดุ
เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรญา ทองอุ่น  สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์  (3.1.3.7) 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการสาขา
การเงินและธนาคารเพ่ือชุมชน จัดโดย อาจารย์      
ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร (3.1.3.8) 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและภาษี
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จัด
โดย อาจารย์สมใจ เภาด้วง สาขาวิชาบัญชี (3.1.3.9) 

 
 
 
4 

ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯ ได้ประชุม
ประเมินความส าเร็จของแผนบริการวิชาการ (3.1.4.1)  
และน าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการ (3.1.4.2)   

5 น าผ ล การป ระ เมิ น ต าม ข้ อ  4  ม า
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

คณะวิทยาการจัดการ ได้น าข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้  
1. คณะฯ ควรขยายชุมชนเป้าหมายเนื่องจากชุมชน  
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อีกจ านวนมากยังต้องการความรู้จากคณะฯ    
2. สาขาวิชาควรจัดบริการวิชาการรวมกับคณะฯ เพ่ือ
เป็นการบูรณาการทุกศาสตร์ให้กับชุมชนฯ  
3. ควรเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนให้ครบทุก
ศาสตร์และทุกสาขาวิชา (3.1.5.1)   และคณะฯ ได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับแผนการให้บริการวิชาการ 
(3.1.5.2) 

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

คณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับสถาบันฯ ได้แก่  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559   
1. โครงการ การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพส าหรับ
ประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชน จัดโดยอาจารย์  
ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (3.1.6.1) 
2. โครงการ การถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักเรียนระดับ
ประถมศึ กษา  จั ด โดย  อาจารย์  กสมล  ชนะสุ ข 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3.1.6.2) 
3. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและ
ภาษีที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น จัดโดย อาจารย์สมใจ เภาด้วง สาขาวิชาการ
บัญชี (3.1.6.3) 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามัคคุเทศก์
ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านปลากัดจีน ต าบล
หนองปากโลง จังหวัดนครปฐม จัดโดยอาจารย์ 
สมพล สุขเจริญพงษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(3.1.6.4) 
โครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มโครงการ
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บริการวิชาการตามแนวพระราชด าริ  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรการบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเยาวชน จัดโดย
อาจารย์  ผ่องใส สินธุสกุล คณะวิทยาการจัดการ 
(3.1.6.5) 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์วัดละนิดเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีของเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกล จัดโดยอาจารย์ 
จุฑามาส ศรีชมพู คณะวิทยาการจัดการ (3.1.6.6) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5 คะแนน   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการและสามารถน ามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนได้ทุกโครงการฯ  

ฝึกให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ
บริการวิชาการให้มากขึ้น เป็นการน าทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ และน างานบริการวิชาการไปบูรณาการกับ
งานวิจัยให้มากขึ้น 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

3.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯ คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.1.2 แผนส่งเสริมการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.3 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหน่วยจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.1 หนังสือเชิญประชุม คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.2.2 แผนการใช้ประโยชน์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.3 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.1 โครงการการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพส าหรับประชาชน
ทั่วไปรุ่นเยาวชน   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

3.1.3.2 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 
2559  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3.1.3.3 โครงการบริการวิชาการ การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น
ในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านปลากัดจีน ต าบลหนองปากโลง 
จังหวัดนครปฐม  

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 
3.1.3.4 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเยาวชน  

 
คณะวิทยาการจัดการ   

3.1.3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์วันละนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเยาวชนในพ้ืนที่ห่างไกล  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.3.6 โครงการบริหารธุรกิจบริการวิชาการชุมชน บูรณาการกับ
การเรียนการสอน ระบบงานสารบรรณ และกิจกรรม 5 ส 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

กับการท างาน  

3.1.3.7 โครงการบริการวิชาการเพ่ือคุณภาพชีวิตและชุมชน การ
สร้างทีมและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้
ให้เกิดประโยชน์  

สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์   

3.1.3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการสาขาการเงิน
และธนาคารเพ่ือชุมชน  

สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 

3.1.3.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและภาษีท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

สาขาวิชาบัญชี 

3.1.4.1 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.4.2 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.5.1 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.5.2 ร่างแผนการบริการวิชาการ ปี 60    คณะวิทยาการจัดการ 
3.1.6.1 โครงการ การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพส าหรับประชาชน

ทั่วไปรุ่นเยาวชน  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

3.1.6.2 โครงการ การถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและนักเรียนระดับประถมศึกษา  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3.1.6.3 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและภาษีที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

สาขาวิชาการบัญชี 

3.1.6.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นใน
แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านปลากัดจีน ต าบลหนองปากโลง 
จังหวัดนครปฐม  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3.1.6.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรการบริหารธุรกิจและนิเทศ
ศาสตร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชน  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6.6 โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการเสริมสร้างความรู้ด้ าน
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์วัดละนิดเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกล 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ธงชัย  พงศ์สิทธิกำญจนำ 
    อำจำรย์จันทนำ  พงศ์สิทธิกำญจนำ 
    อำจำรย์ชญำพรรธณ์ หำญสวัสดิ์ 
    อำจำรย์กสมล  ชนะสุข 
    นำงสำวสร้อยมณี  เดชะ 
    นำยวรวิทย์  เอกพัชรำพันธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยำกำรจัดกำรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1.1.1) เพ่ือ
รับผิดชอบด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรมของนักศึกษำ รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกองพัฒนำนักศึกษำ เพ่ือให้
นักศึกษำได้มีกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร  

2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่ ง ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จั ดสรรงบประมาณ เพ่ื อ ให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

คณะวิทยำกำรจัดกำรมีกำรจัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประชุมท ำแผน (4.1.2.1) โดยน ำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำกแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย (4.1.2.2) และแผนยุทธศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
(4.1.2.3) มำเป็นแนวทำงในกำรวำงระบบและกลไกด้ำน

องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ศิลปวัฒนธรรม (4.1.2.4) โดยจัดท ำแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ ำปี  2558 (4.1.2.5) และปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 2558 
(4.1.2.6) 

3 ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้มีกำรประชุม (4.1.3.1) ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมแผนงำนและบรรลุ เป้ำหมำยตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (4.1.3.2) โดย
คณะกรรมกำรดังกล่ำวได้มีกำรประชุมทุก 3 เดือน หรือเป็น
รำยไตรมำส เพ่ือก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำรให้ด ำเนินงำนด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมแผน 
โดยพิจำรณำทั้งในเรื่องของระยะเวลำ งบประมำณ สถำนที่ 
ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร กำรประสำนงำนกับผู้ เกี่ยวข้อง และ
รำยละเอียดอ่ืนๆ โดยสอบถำมเพ่ือทรำบถึงสถำนกำรณ์ของ
กำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ปัญหำที่พบและแนวทำงกำรแก้ไข 
จำกผู้รับผิดชอบโครงกำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกโครงกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่ งชี้ ที่ วั ด ความส า เร็ จ ต าม 
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยำกำรจัดกำรได้มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจำรณำจำก
เกณฑ์กำรวัด ทั้ง 2 ข้อ ได้แก่ 1. เพ่ือเผยแพร่และขยำย
เครือข่ำยกำรใช้บทเรียนจำกกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรสืบ
สำนวัฒนธรรมไทย "ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก" 2.คณำจำรย์และ
นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โครงกำรคณะ  ซึ่ งคณะสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้  
         1. คณะวิทยำกำรจัดกำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่ง
ศึกษำและเรียนรู้โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย โดยโครงกำร 
"ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก" ถือเป็นโครงกำรที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
ต่อเนื่องมำเป็นระยะกว่ำ 10 ปี ได้รับกำรมีส่วนร่วมจำก
บุคลำกรภำยในและองค์กรภำยนอกสถำบัน โดยในปี 2558 นี้ 
คณะวิทยำกำรจัดกำรได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1. เพ่ือกำรเผยแพร่กำรจัด
กิจกรรมในโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย "ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก" 
และ 2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำและเรียนรู้โครงกำรสืบสำน
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

วัฒนธรรมไทย ซึ่งคณะได้ด ำเนินกำรเผยแพร่กำรจัดกิจกรรม
ผ่ำนทำงเว็บไซต์คณะวิทยำกำรจัดกำร เว็บไซต์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครปฐมและวำรสำรเฟ่ืองฟ้ำ  และมีกำรขยำย
เครือข่ำยกำรใช้บทเรียน “คู่มือตักบำตร” ในโครงกำรผู้ให้
ย่อมเป็นที่รักไปยังองค์กรภำยนอก ซึ่งในปี 2558 นี้ มีองค์กร
ภำยนอก 2 องค์กร ที่น ำบทเรียนไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 1. 
ชมรมสมำธิเพ่ือพัฒนำศักยภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิท ยำเขตบำงเขน  กรุ ง เทพมหำนคร 2 . ชมรมกล้ ำดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี โดยทั้ง 2 องค์กรได้ส่งหนังสือขอบคุณมำยัง
คณะวิทยำกำรจัดกำร  

2. คณะวิทยำกำรจัดกำรมีส่งเสริมให้คณำจำรย์และ
นักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม โดยในปี 2558 คณะได้จัดโครงกำรเพ่ือกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 10 โครงกำร (4.1.4.1) 
ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินโครงกำรทั้งหมด คณะวิทยำกำรจัดกำร
สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุผลตำมตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำมแผนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2558  
โดยได้มีกำรสรุปผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี  2558 
(4.14.2) 

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยำกำรจัดกำรโดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุม (4.1.5.1) ก ำหนดแผนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2559 (4.1.5.2) และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปี 2559 (4.1.5.3) โดยพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำรที่ด ำเนินกำรในปี 2558 (4.1.5.4) โดยกำรก ำหนด
แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 2559 
พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของโครงกำรที่ด ำเนินกำรในปี 2558 
ซึ่งพบว่ำ โครงกำรที่ด ำเนินกำรในปี 2558 ที่ประสบผลส ำเร็จ
ตำมตัวชี้วัดในแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จะมี
กำรด ำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2559 และเพ่ิมโครงกำรส่งเสริม
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ศิลปะและวัฒนธรรมด้ำนอ่ืนๆ ให้มีควำมหลำกหลำยและมี
ควำมทันสมัยมำกยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงกำรวิทยำกำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม  

6 เผ ยแพร่กิ จกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชนทำง เว็บไซต์
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร(4.1.6.1) 

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 
- 7 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีกำรด ำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
ระบบและชัดเจน มีกำรขับเคลื่อนจนส่งผลให้ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรม และเผยแพร่กิจกรรมสู่
สำธำรณชน โดยมี เครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม และใช้
บทเรียนจำกกำรจัดกิจกรรม โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม
ไทย “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” ส่งผลให้เครือข่ำยจำกองค์กร
ภำยนอกเพ่ิมข้ึนในปีกำรศึกษำ 2558 อีก 2 องค์กร 

คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดโครงกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ และด ำเนินกำรได้ด้วยจน
เอง ร่วมกับคณะหรืออำจจะเป็นในรูปแบบ
ของกำรจัดโครงกำรประกวดด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

4.1.1.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.2.1 รำยงำนกำรประชุม ครั้งที ่1/58 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.2.2 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.2.3 แผนยุทธศำสตร์คณะวิทยำกำรจัดกำร ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.2.4 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.2.5 แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2558 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.2.6 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 2558  คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.3.1 รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3/58, 4/58, 5/58 คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4.1.3.2 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 2558  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4.14.1 เล่มโครงกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง 10 โครงกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4.1.4.2 สรุปผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ในแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ ำปี 2558 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.5.1 รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/58 คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4.1.5.2 แผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2559 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.5.3 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 
2559 

 

4.1.5.4 สรุปผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2558 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.6.1 เว็บไซด์มหำวิทยำลัย   คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4.1.6.2 วำรสำรเฟ่ืองฟ้ำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

4.1.6.3 หนังสือขอบคุณ จำก 2 องค์กร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
  กลุ่มสถาบัน และเอกลกษณ์ของสถาบัน 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 
  อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี 
  อาจารย์สุทิศา  ไพบลูย์วัฒนกิจ 
  อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ 
  อาจารย์ขวัญยุพา  ศรีสว่าง 
  อาจารย์เสาวนีย์  มะหะพรหม 
  อาจารย์ผ่องใส   สินธุสกุล 
  อาจารย์อัฎศณี  เพียรเจริญวงศ์ 
  นางสาวสร้อยมณี  เดชะ 
  นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร 
การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์  SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ

คณะวิทยาการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 5 
ปี  พ .ศ . 2557 -2561 (5.1.1.1) และมีการทบทวนแผน

องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

คณ ะและสอดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ท างการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และให้บุ คลากรทุกระดับมีส่ วนร่วมในการวิ พากษ์แผน
ยุทธศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ     มีการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2557 -
2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2559 และแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ แต่ละ
ครั้งที่ปรับปรุงจะมีการทบทวนปรัชญา วิสัยทั ศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กับคณะฯวิเคราะห์ 
SWOT ANALYSIS หลั งจากปรับป รุ ง เส ร็ จคณ ะฯ  ได้ จั ด
โครงการทบทวนและวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และให้บุคลากร
ทุกระดับ   เข้าร่วม โดยท าค าสั่งให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ  (5.1.1.2) ทั้งนี้
เพ่ือระดมความคิดเห็นจาก คณาจารย์และบุคลากร ในการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรับปรุง
ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ให้ชัดเจน และ
ครอบคลุมทุกภารกิจให้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หลังจากผ่านกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แล้ว คณะฯ 
ได้น าแผนยุทธศาสตร์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการครั้งที่ 2/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
(ประชุมเรื่องการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เพ่ือพิจารณา (5.1.1.3) และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
       คณะฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (5.1.1.4) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 (5.1.1.5) ที่สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ และจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2558 
ตามแผนงานและกิจกรรม ต่าง ๆรวม 197 กิจกรรม โดย
ครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน 
168 กิจกรรม การวิจัย 2 กิจกรรม การบริการวิชาการ 6 
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กิจกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 21 กิจกรรม 
(5.1.1.6)  
       คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559 ตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นรายไตรมาส โดยในแต่
ละปีคณะฯ ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการทุก
โครงการต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ (5.1.1.7) และน าผลการด าเนินงานรายงานตาม
โครงการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 (5.1.1.8) เพ่ือปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2557 -2561 (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3) (5.1.1.9) 

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ล ะ ห ลั ก สู ต ร  สั ด ส่ ว น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ พั ฒ น า
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสู ตร ประสิทธิภ าพ 
ป ระสิ ท ธิ ผล ในการผลิ ต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

      ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ มีงบประมาณรายรับ
จ านวน 2 แหล่งคือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ ทั้ งสิ้น  148,742,743 บาท โดยแยกเป็น เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ที่คณะได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ
ตามจ านวนหัวของนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 56,547,743 บาท  
และงบประมาณเงินรายได้ 91,925,000 บาท     
      คณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
(5.1.2.1) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วั น ที่  30 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ .ศ . 2558  (5 .1 .2 .2 )  โด ย มี
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีคณะวิทยาการจัดการ ท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 
เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ต้องการของคณะ โดยการจัดสรรงบประมาณให้ทุกหลักสูตร
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เพ่ือใช้ ในการด าเนินโครงการกิจกรรมในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุตัวชี้วัดของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (5.1.2.3) 
         การจัดสรรงบประมาณ  คณ ะฯ ด าเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ปี 2558 (5.1.2.4) 
โดยการจัดท าเอกสารค าของบประมาณปี 2558 (5.1.2.5) จะ
แสดงถึงที่มาของรายรับแต่ละหลักสูตร และแสดงประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายของคณะที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในแต่ละพันธกิจ ตลอดจนการพัฒนาคณะ
บุคลากร และมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2558 ตามไตรมาส (5.1.2.6) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
        คณะฯ ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ เพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดสรรในรูปแบบของ
โครงการกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ โดยโครงการกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ บุคลากร โดยจัดสรรตามพันธกิจดังนี้  ด้านการผลิต
บัณฑิตจ านวน   11,737,474 บาท  ด้านวิจัยจ ำนวน 29,680 
บาท  ด้านบริกำรวิชำกำรจ ำนวน 209,655  บาท และด้านท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจ ำนวน 737,071 บาท ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 7,532,230  รวมทั้งสิ้น  20,246,110 บาท   
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เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจดังนี้ 
 

พันธกิจ 

อัตราร้อยละ 

2558 2559 

การผลิตบณัฑิต 55 57.97 
วิจัย 4 0.15 

บริการวิชาการ 2 1.04 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 3.64 

การบริหารจัดการ 37 37.20 

รวม 100 100 

 
      จะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณด้านการผลิตปี 2558 
มีอัตราเพ่ิมขึ้น เนื่องจากคณะฯ มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น และ
ด้านวิจัย บริการวิชาการปี 2558 ลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง  
      คณะก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (5.1.2.7) เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงผลรายรับจริง รายจ่ายจริง ทั้งเงินงบประมาณ
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และเงิน เงินรายได้ของคณะ โดยแสดงให้เห็นถึงความเพียงพอ
ของงบประมาณที่คณะมีอยู่ และจ านวนงบประมาณที่คณะต้อง
ใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินและแสดงให้ทราบถึงความมั่นคงของคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง และมีระบบสารสนเทศทางการเงินคือระบบ GFMIS
ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยด าเนินการตามคู่มือ
ระบบงบประมาณ และพัสดุ การเงิน ผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย 
ที่แสดงต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้แต่ละหลักสูตร
น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
    ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรในที่นี้จะพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย
ในกิจกรรมหลัก คือ ด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการวิจัย โดยใช้วิธีการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน และ จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) (5.1.2.8)  
       ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 นั้นยังอยู่ในระหว่างการ
ด าเนิ นการจัดท าต้นทุนต่อหน่ วยเนื่ องจากยั งไม่สิ้ นสุ ด
ปีงบประมาณ 
        คณะฯ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร ใน
อัตรา 7,000 บาทต่อคน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ยง ที่ เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ ย ง ที่ เกิ ด จ า ก ปั จ จั ย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธ

คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (5.1.3.1) เพ่ือ
ท าหน้าที่ การวิเคราะห์  ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกัน
เพ่ือพิจารณา วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูล
จากรายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะประจ าปีการศึกษา 2557 (5.1.3.2)  และน าข้อมูลจาก
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กิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1.3.3) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
5 ด้ าน  คือ 1) ด้ านบุ คลากรและธรรมาภิบาล 2) ด้ าน
ปฏิบัติงาน 3) ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ4) 
ด้านทรัพยากร 5) ด้านอื่นๆ ตามพันธกิจ 
คณะฯ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข ลด และหลีกเลี่ยงมูลเหตุที่จะท าให้คณะเกิดความ
เสียหาย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และแนวทาง
การจัดการได้ดังนี้  
1.  ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล 
1.1 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. 
- คณะฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามการ
เขียนเอกสารประกอบการสอนหนังสือ ต ารา บทความวิจัย 
บทความวิชาการ เพ่ือความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการซึ่งจัดโครงการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วันที่ 4-5 
เมษายน 2559ระยะที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559ระยะที่ 
3 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ที่ 1) 
1.2 การน าต้นทุนค่าใช้จ่ายไปใช้ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน 
- คณะฯ จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 และจัดท าแผนการเงิน
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4) 
2.  ด้านปฏิบัติงาน 
2.1 การน าเสนอผลงานวิจัย/ บทความทางวิชาการน้อย 
- คณะฯ จึงจัดโครงการจัดท าวารสารวิชาการเป็นรายปี ใน
เดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2558และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนเอกสารต ารา บทความวิจัย บทความ
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วิชาการ เพื่อความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในวันที่ 8-9 มกราคม 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2) 
2.2 นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ
น้อย 
- คณะฯ จึงจัดค่ายภาษาต่างประเทศเพ่ือการประกอบอาชีพใน
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1) 
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการไม่เป็นไปตามแผน 
- คณะฯ จึงด าเนินการโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องงบประมาณ
ได้รับการอบรม และการก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4) 
3.  ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
3.1 ค่า FTES ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- คณะฯ จึงเพ่ิมจ านวนอาจารย์ 3.5 คนในปีการศึกษา 2558 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ที่ 2) 
4.  ด้านทรัพยากร 
4.1 สาธารณูปโภคไม่มีความพร้อมในการใช้งาน 
- คณะฯ มีการส ารวจสาธารณูปโภค ดูแลและบริหารจัดการ 
รวมทั้งประสานงานไปยังส่วนกลางในกรณีที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตหน้าที่ของคณะ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4) 
5.  ด้านอื่นๆ ตามพันธกิจ 
5.1 มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
- คณะฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 
คณะฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และรายงานต่อคณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง คณะได้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1.3.4) ดังนี้ 
1.  ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล 
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1.1 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. ความเสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 25 คะแนน เป็น 
12 คะแนน) ซึ่งอาจารย์ยังอยู่ในกระบวนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 4 คน 
1.2 การน าต้นทุนค่าใช้จ่ายไปใช้ประโยชน์ยังไม่ชัดเจนความ
เสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 12 คะแนน เป็น 0 คะแนน) 
2.  ด้านปฏิบัติงาน 
2.1 การน าเสนอผลงานวิจัย/ บทความทางวิชาการน้อยความ
เสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 20 คะแนน เป็น 12 คะแนน) 
ซึ่งอาจารย์ควรจะตีพิมพ์ผลงานมากขึ้น 
2.2 นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ
น้อยความเสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 20 คะแนน เป็น 
16คะแนน) แต่นักศึกษารุ่นใหม่ที่เข้ามายังต้องได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการไม่เป็นไปตามแผน
ความเสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 9 คะแนน เป็น 2 
คะแนน)ส่วนใหญ่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน แต่ยังมีบางส่วนที่ยัง
ไม่เป็นไปตามแผน 
3.  ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
3.1 ค่า FTES ไม่เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยง
ลดลง (จากระดับความเสี่ยง 10 คะแนน เป็น 8 คะแนน) การ
เพ่ิมจ านวนอาจารย์ ท าให้ค่า FTES เพ่ิมข้ึนแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
4.  ด้านทรัพยากร 
4.1 สาธารณูปโภคไม่มีความพร้อมในการใช้งานความเสี่ยง
ลดลง เช่น  มีการส ารวจสาธารณู ป โภคอยู่ เป็ นประจ า 
โดยเฉพาะ     มีการซ่อมบ ารุงลิฟท์เพ่ือให้พร้อมใช้งาน (จาก
ระดับความเสี่ยง 5 คะแนน เป็น 4 คะแนน)  
5.  ด้านอื่นๆ ตามพันธกิจ 
5.1 มีข้อร้องเรียนของนักศึกษาความเสี่ยงลดลง (จากระดับ
ความเสี่ยง 9 คะแนน เป็น 0 คะแนน) มีระบบอาจารย์ที่
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ปรึกษาและระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
คณ ะฯ น าราย งานผลการบริหารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 กันยายน 
2559 (5.1.3.5) ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กล่าวคือ ควรเน้นย้ าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับอาจารย์
เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ ยง โดยเฉพาะ
หลักสูตรควรมีมาตรการบริหารความเสี่ยงของอาจารย์ ทั้งนี้
จากผลการประเมินความเสี่ ยงและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

4 บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะวิทยาการจัดการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ผู้บริหารของคณะคือ ผศ.ดร. สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นรางวัลที่คัดเลือกบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน บริหารดูแลจัดการที่ดี และเป็น
แบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลตาม
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ซึ่งน้อมน ามาเป็นแนวทางเลือกปฏิบัติตามเหมาะสมของแต่
ละบุคคล ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรในองค์กร (5.1.4.1) 
คณะวิทยาการจัดการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 
10 ประการ กล่าวคือ 
1) หลักประสิทธิผล คณะฯบริหารงานโดยยึดการบรรลุ
ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน โดย
ทุกโครงการที่ขออนุมัติต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตรงกับแผน
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ยุทธศาสตร์ข้อใด มีการระบุตัวชี้ วัดและเป้ าหมายในทุก
โครงการและเมื่อจัดโครงการลุล่วงแล้วต้องรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ มีการติดตามการด าเนินงาน การรายงานผล
และประเมินผลการด าเนินโครงการทุกไตรมาส (5.1.4.2) 
2) หลักประสิทธิภาพ คณะฯบริหารงานโดยมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น ทุกหลักสูตรสามารถใช้ห้อง
ประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบการสอน
ร่วมกัน และเครื่องตรวจข้อสอบ (5.1.4.3) 
3) หลักการตอบสนอง คณะฯให้ความส าคัญกับการบริการให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีการประเมินคุณภาพของการใช้
บริการคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับ
บริการสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.07 
S.D. 0.49 ระดบัความพึงพอใจมาก (5.1.4.4) 
และคณะฯ ได้จัดท าคู่มือเพ่ือการด าเนินการตาม พ.ร.บ. การ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 คู่มือส าหรับประชาชน: งานบริการยืม -คืนวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยใช้เวลารวมในการให้บริการไม่
เกิน 7 นาที (5.1.4.5) 
4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
การด าเนินงานของคณะตามพันธกิจ โดยท าตามระบบและ
กลไกการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย และมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ (5.1.4.6)  
5) หลักความโปร่งใส คณะฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสอบถามโดยตรง
กับคณบดี ทางอินเทอร์เน็ต (5.1.4.7) บันทึกข้อความ (5.1.4.8)  
6) หลักการมีส่วนร่วม คณะฯเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เสนอแนะการบริหารงานใน
ลั กษ ณ ะต่ าง ๆ  เช่ น  ก ารป ระชุ ม  การตั ด สิ น ใจ ใน รู ป
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คณะกรรมการ ฯ (5.1.4.9) มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วย
โปรแกรม LINE ในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือกระจายข่าวสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของคณะ (5.1.4.10) 
7) หลักการกระจายอ านาจ การบริหารงานระดับคณะฯ คณบดี 
แต่งตั้งรองคณบดี 3 ท่าน รับผิดชอบงานของคณะในแต่ละด้าน  
- ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา รองคณบดีรับผิดชอบด้าน
บริหารแผนงาน 
- อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล รองคณบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา 
- อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข รองคณบดีรับผิดชอบด้านกิจการ
นักศึกษา (5.1.4.11) 
นอกจากนั้น แต่ละหลักสูตร มีการแต่งตั้งประธาน รองประธาน 
กรรมการ และเลขานุการรับผิดชอบการด าเนินงานของ
หลักสูตร  
8) หลักนิติธรรม คณะได้มีการออกแนวปฏิบัติ/กฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับข้ึนมาใช้เป็นการภายใน และคณบดีและผู้บริหารแต่ละ
ระดับบริหารงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
โดยจัดท าเป็นแฟ้มระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะรับทราบ (5.1.4.12) 
9) หลักความเสมอภาค บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน สามารถขอเบิกใช้
ทรัพยากรห้องเรียนและอุปกรณ์สนับสนุนได้ (5.1.4.13) 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะฯบริหารงานโดยให้เกียรติแก่
ผู้ร่วมงาน และยอมรับมติในการประชุม (5.1.4.14) 

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่าง

คณะวิทยาการจัดการมีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ เป็นแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึ่ง
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยของ
คณะ คือ 1. การท าผลงานวิชาการกับการเรียนการสอน 2. 
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น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์ อักษรและ
น า ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานจริง 

ประกันคุณภาพกับการเรียนการสอน และ 3. การเขียน
บทความวิจัย เพ่ื อการน าเสนอ  (5 .1 .5 .1 ) มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือรับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ความรู้โดยเฉพาะ (5.1.5.2) และมีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้ส าหรับอาจารย์ บุคลากร 
และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมัล
ดีฟส์บีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยคณาจารย์และบุคลากรใน
คณะจ านวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ (5.1.5.3) เพ่ือแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้เรื่องการเรียน
การสอน และประเด็นความรู้เรื่องการวิจัย คณะฯ ได้รวบรวม
ความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ โดยมี
การสังเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการการจัดการความรู้ มา
จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการจัดการความรู้ คณะวิทยาการ
จัดการ ปีการศึกษา 2558 (5.1.5.4) และมีการน าเสนอรายงาน
ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ (5.1.5.5) และจัดท าเป็น
แผ่นพับ “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2558” 
เพ่ือเผยแพร่ (5.1.5.6)  
     จากการด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2557 ใน
ด้านการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน ได้มีการน าความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในงานวิจัยเรื่อง “ภาวะ
ผู้น าเชิงปฏิรูป ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน และนโยบายกิจกรรม 
5 ส. ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากร
ส านักงานเทศบาลต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม” เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในวิชา
บริหารส านักงาน ภาคเรียนที่ 2/2558 (5.1.5.7) 

6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ

คณะวิทยาการจัดการได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
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บริห ารและแผน พัฒ น า
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

สนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ มีโครงการเพ่ิม
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ดังนี้  
1) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนเอกสารต าราเพ่ือความส าเร็จในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ท าวิจัยและเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตาม
การเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา บทความวิจัย 
บทความวิชาการ เพ่ือความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เช่นโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะฯ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนการควบคุมภายในและเขียนรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายใน โครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนากระบวนการ " การเรียนการสอนในรูปแบบ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-
integrated Learning : WiL) "    โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการในศตวรรษที่ 21 : การฝึกทักษะอาชีพ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ และ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอาจารย์เพ่ือน าร่องการสอนสอง
ภาษา 
3) การพัฒนางานวิจัย เช่น อบรมจริยธรรมมนุษย์ในงานวิจัย 
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Annual 
Conference on Engineering and Information 
Technology (ACEAIT) ครั้งที่  4 
4) การพัฒนาการจัดการความรู้ เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และ



 รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
110 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้     
5) การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ เช่น โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษอาจารย์เพื่อน าร่องการสอนสองภาษา  นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ 
เช่น โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย     
          นอกจากนั้นคณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากร ดังนี้ จัดให้มี
การตรวจสุขภาพประจ าปี  มีห้องพยาบาลภายในมหาวิทยาลัย 
สระว่ายน้ า สนามกีฬา  Sport Complex  โครงการจัดหาที่อยู่
อาศัยส าหรับบุคลากร  มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุเพ่ือการเรียนการ
สอน และจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรรายบุคคล 

7 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ต าม ระบ บ แ ล ะก ล ไก ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
ค ณ ะ ที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก า ร
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ค ณ ะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับสาขาและคณะ โดยมีการ
ด าเนินงานตามระบบที่ก าหนดดังนี้ 
1. คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายที่พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ 2 คน 
และมีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะตลอดจนวาง
ระบบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในคณะ และ
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพได้ก าหนดขอบข่ายการ
ด าเนินงานในแต่ละด้านดังนี้ 
    1.1 ด้านการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้
ก าหนดระบบการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
   1.2 ด้านการติดตามตรวจสอบควบคุมการศึกษา  ได้จัดให้มี
การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ที่เก่ียวข้อง (5.1.7.1) 
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   1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามผลประเมินได้
ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินของปี 2557  ของคณะ 
แล้วจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการน าสู่การ
ปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ าเสมอ (5.1.7.2) 
2. คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังนี้ 
     2.1 การควบคุม ติดตาม การด าเนินงานและประเมิน
หลักสูตรและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดย
จัดท าในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 
     2.2 เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะของคณะกรรมการการตรวจสอบ
และผลการประเมินระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ (5.1.7.3) 
     2.3 การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะในปีการศึกษา 2558  ได้ติดตาม
การด าเนินงานของผู้ รับผิดชอบของตัวบ่ งชี้ที่ ก าหนดใน
เป้าหมายคุณภาพและประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานและจัดท าเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง (5.1.7.4) 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะวิทยาการจัดการมีผู้บริหารที่มีความสามารถ
ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรให้การยอมรับและเชื่อมั่น 
จากผลการประเมินคณบดีพบว่ามีความสามารถใน
การบริหารงาน เด่นในเรื่องงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 
ด้านอยู่ในระดับดี จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร. 
สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล 
“สิงห์ทอง” ปี 2559 จากสมัชชานักจัดรายการข่าว
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.
นท) ที่คัดเลือกบุคคลที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่
การงาน บริหารดูแลจัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่าง
แห่งการประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล  

คณะควรด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
พร้อมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้แผนงานกับ
แผนเงินมีความสมดุลตามงบประมาณและศักยภาพ
ของหน่วยงาน  ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน และวิเคราะห์
ความคุ้มค่า พร้อมทั้งจัดท าการประเมิน 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

5.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.2 ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการเรื่อง ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ   

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2558 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.6 ค าของบประมาณประจ าปี 2558 คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.1.7 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผน/ผล) 4 ไตรมาส คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 
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ครั้งที่ 2/2559  วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2559 

5.1.1.9 แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการปี 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.3 หลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.4 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี 2558 คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.2.5 เอกสารค าของบประมาณปี 2558 มหาวิทยาลัย 

5.1.2.6 แผนการใช้เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.7 รายงานการใช้เงินรายไตรมาส คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.2.8 รายงานต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ฝ่ายแผนฯ 
มหาวิทยาลัย 

5.1.3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.3.2 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.3.3 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ

ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.1 ภาพโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สงิห์ทอง” ปี 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 3/2558, 4/2558 
1/2559, 2/2559 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.3 สมุดบันทึกการเบิกใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.4 โครงการประเมินคุณภาพของการใช้บริการ คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.5 คู่มือส าหรับประชาชน: งานบริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์การเรียน คณะวิทยาการจัดการ 
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การสอน 

5.1.4.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.7 หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ สายตรงคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.8 แฟ้มบันทึกข้อความ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.10 หน้าจอกลุ่ม LINE คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.11 ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2557 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.12 แฟ้มระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4.13 สมุดบันทึกการเบิกใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.14 รายงานการประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
2/2558 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.1 แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้ส าหรับ

อาจารย์ บุคลากร และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการ
ความรู้ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.4 รายงานผลการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2558 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.5 หน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.6 แผ่นพับ “การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2558” คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.5.7 รายงานวิจัยภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน และ

นโยบายกิจกรรม 5 ส. ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส. 
ของบุคลากรส านักงานเทศบาลต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.6.1 รายงานผลแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2559 

คณะวิทยาการจัดการ 
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5.1.6.2 ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารงานและคุณลักษณะ
ของคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.1 โครงการจัดประชุมด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.3 ผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.4 รายงานประเมินตนเองปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2    : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 
  อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี 
  อาจารย์สุทิศา  ไพบูลย์วัฒนกิจ 
  อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ 
  อาจารย์ขวัญยุพา  ศรีสว่าง 
  อาจารย์เสาวนีย์  มะหะพรหม 
  อาจารย์ผ่องใส   สินธุสกุล 
  อาจารย์อัฎศณี  เพียรเจริญวงศ์ 
  นางสาวสร้อยมณี  เดชะ 
  นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่ งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า 
การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้ เป็ น ไปตามองค์ป ระกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะวิทยาการจัดการก าหนดให้หลักสูตรจัดท าค าสั่ง
ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานกับคณะ    
2. หลักสูตรจัดท า Improvement Plan โดยวิเคราะห์
จากผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
และวางแผนด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 
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3. หลักสูตรต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 
6 เดือน เพ่ือเป็นการทบทวนขั้นตอนการท างานและ
หลักฐาน และวางแผนด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ 
หรือเพ่ิมเติมหลักฐานที่ยังไม่สอดคล้องตามระบบและ
ขั้นตอนการท างานตามตัวบ่งชี้  
4. หลักสูตรต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 
12 เดือน เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
(5.2.1.1) 

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้ เป็น ไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาและกรรมการบริหารคณะ ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรโดย
มีการเขียนรายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนและ 
รอบ 12 เดือนรายงานต่อคณะฯ  มหาวิทยาลัย       และ
น าเสนอที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ  เพ่ือพิจารณา 
ครั้งที่  1/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559  (5.2.2.1)       
          จากระบบการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพคณะฯ ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
เข้าประกวดในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการ
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
      ในส่วนงานประกันคุณภาพของคณะฯ  มีค าสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2558 (5.2.2.2) 
และในปีการศึกษา 2558 คณะฯ จัดโครงการด้านประกัน
คุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับอาจารย์และบุคลากรในการด าเนินงานด้านประกัน
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คุณภาพให้ เป็นไปตามระบบที่ ก าหนดไว้จ านวน  4 
โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณ ภาพ  วันที่  23 -24 พฤศจิกายน  2558 
(5.2.2.3) 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ วันที่ 19 มีนาคม 2559 (5.2.2.4) 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร วันที่  9 -10 มิถุนายน 2559 
(5.2.2.5) 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ การท าวิจัยเพ่ือการพัฒนางานและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร วันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2559 (5.2.2.6) 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 
- โครงการด้านประกันคุณภาพ ได้แก่  โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558   โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ วันที่  19 
มีนาคม 2559  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 9-10 มิถุนายน 
2559  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เขียนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ การท าวิจัยเพ่ือการพัฒนางาน
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร วันที่ 
21-22 กรกฎาคม 2559 (5.2.3.1)  
   คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมพูนความรู้ 
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และทักษะให้แก่คณาจารย์ จ านวน 7,000 บาท/คน/
ปีงบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรได้ พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และยังมี
ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านการสร้างผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและติดตามการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
หนังสือ ต ารา บทความวิจัย  บทความวิชาการ เพ่ือ
ความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
คณะวิทยาการจัดการ    
   -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (TQF)  คณะ
วิทยาการจัดการ  (5.2.3.2)   
     การจัดสรรทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
กายภ าพ  เช่ น   ห้ อ งปฏิ บั ติ ขอ งคณ ะฯ   อุป กรณ์ 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ   
      หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือ
การด าเนินงานของหลักสูตรตามรายหัวนักศึกษาของแต่
ละหลักสูตร (ในกรณีที่ มีความจ าเป็นก็สามารถขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยโดยผ่านทางคณะได้)   
      นอกจากนั้นคณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ประจ าปีให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน คนละ 4,000 
บาทเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินให้กรรมการประจ า

       คณะวิทยาการจัดการมีการควบคุม ติดตามการ
ด า เนิ น งาน  และป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ห ลั ก สู ต รต าม
ก าหนดเวลา โดยในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีการจัดท า
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คณะเพ่ือพิจารณา รายงานประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรรวม 11 หลักสูตร 
เป็นระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตรและปริญญาโท 1 
หลักสูตร มีการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่  10 -14 
สิงหาคม 2559 ดังนี้ 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 
ผลการประเมิน 3.51 (5.2.4.1) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ผลการ
ประเมิน 2.92 (5.2.4.2) 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการ
ธนาคาร ผลการประเมิน 3.80 (5.2.4.3) 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ผลการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.06 (5.2.4.4) 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ผลการประเมิน 2.86 (5.2.4.5) 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผลการประเมิน 2.82 (5.2.4.6) 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโล 
จิสติกส์ ผลการประเมิน 3.17 (5.2.4.7) 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ผลการประเมิน 3.43 (5.2.4.8) 
9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ผลการประเมิน 3.11 
(5.2.4.9) 
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจศึกษา ผล
การประเมิน 2.67 (5.2.4.10) 
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการ
จัดการทั่วไป ผลการประเมิน 3.13 (5.2.4.11) 
โดยน าผลการประเมินปีการศึกษา 2558 เข้ารายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 1 กันยายน 2559 (5.2.4.12) 
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5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสู ตรให้ มีคุณ ภาพดีขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่อง 

คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24  สิงหาคม  2558  เพ่ือ
พิจาณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.คณะฯ ควรสรุปภาพรวมจุดอ่อนของแต่ละหลักสูตรเพ่ือ
น ามาพัฒนาหลักสูตรให้ผลคะแนนการประเมินที่สูงขึ้น 
 2. โครงการแต่ละโครงการควรสร้างแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3. คณะฯและหลักสูตรควรมีการพัฒนาเพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในด้านภาษาต่างประเทศ 
         ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรและคณะฯ ได้
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะ ดังนี้ 
 1.คณะจัดโครงการเพ่ือพัฒนาการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ดังนี้ 
    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 
(5.2.5.2) 
      - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ วันที่ 19 มีนาคม 2559 (5.2.5.3) 
      - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 
      - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ การท าวิจัยเพ่ือการพัฒนางานและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร วันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2559 
2 . คณ ะฯ  ชี้ แ จ งในที่ ป ระชุ มคณ ะเรื่ อ งการสร้ า ง
แบ บ สอบ ถาม โค รงก ารต่ า ง  ๆ  ให้ ส อดค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์โครงการ 
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3. คณะฯ มีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 
บท ดังนี้ 
- วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
โดยอาจารย์ ดร. จันจิราภรณ์  ปานยินดี 
- วิชาการบริหารการผลิต 
โดยอาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 
- วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โดยอาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู 
- วิชาเทคโนโลยีโมบายพาณิชย์ 
โดยอาจารย์อัฎศณี  เพียรเจริญวงศ์ 
- วิชาการตลาดระหว่างประเทศ 
โดยอาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ 
- วิชาหลักบัญชีเบื้องต้นส าหรับนักบัญชี 
โดยอาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี 
- วิชาการบริหารการตลาด 
โดยอาจารย์รชต  หวังจันทร์ 
- วิชาการเงินธุรกิจ 
โดยอาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์ 
- วิชาสถาบันและตลาดการเงิน 
โดยอาจารย์ ดร.มินท์มันตา  หิรันณย์ณภัทร์ 
- วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ 
โดยอาจารย์ ดร. อริสรา  ธานีรณานนท์ 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน 

คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุก
หลักสูตร (5.2.6.1-5.2.6.11) 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพโดยมีการ
จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับอาจารย์และบุคลากรเพ่ือให้ทุกคนมีความรู้เรื่องระบบการประกัน
คุณภาพ  นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพโดยมอบหมายให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็น
ผู้ก ากับติดตาม มีการประชุมเพ่ือพัฒนาแผนคุณภาพส าหรับในปี
การศึกษาต่อไป และจากการที่คณะมีระบบประกันคุณภาพดี ท าให้
อาจารย์ในคณะฯ มีความรู้และเข้าใจระบบประกันคุณภาพ ได้รับการ
แต่งตั้งและได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพจ านวนมาก  

ควรเพ่ิมการสร้างเครือข่ ายการ
ประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยอ่ืน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
5.2.1.1   แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปี 2558 คณะ

วิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2559   

5.2.2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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5.2.2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
คณะ การท าวิจัยเพ่ือการพัฒนางานและการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.3.1 โครงการต่าง ๆ (5.2.2.3-5.2.2.6)   คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (TQF)   

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวชิา 

5.2.4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 

สาขาวชิา 

5.2.4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 

สาขาวชิา 

5.2.4.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

สาขาวชิา 

5.2.4.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

สาขาวชิา 

5.2.4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวชิา 

5.2.4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขาวชิา 

5.2.4.8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

สาขาวชิา 
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5.2.4.9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต 

สาขาวชิา 

5.2.4.10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจศึกษา 

สาขาวชิา 

5.2.4.11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวชิา 

5.2.4.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2559 คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.5.1 รายงานการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.5.2 Powerpoint ของแต่ละวิชา สาขาวชิา 

5.2.6.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชา 

5.2.6.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 

สาขาวิชา 

5.2.6.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 

สาขาวิชา 

5.2.6.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

สาขาวิชา 

5.2.6.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

สาขาวิชา 

5.2.6.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชา 

5.2.6.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขาวิชา 

5.2.6.8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

สาขาวิชา 

5.2.6.9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต 

สาขาวิชา 
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5.2.6.10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจศึกษา 

สาขาวิชา 

5.2.6.11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชา 
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ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางที ่ส1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพทุกตัวบ่งช้ี (ส.1) 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลเุป้าหมาย 
=บรรล ุ
=ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสดัส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1 ค่าเฉลี่ย 3.01 34.48 3.13  3.13 3.13 

11 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2 ร้อยละ 20 24 34.50*5/40 

= 4.30 
 4.30 4.23 

69.5 

ตัวบ่งช้ีที่  1.3 ร้อยละ 20 10 14.39*5/60 
= 1.20 

 1.20 1.20 
69.5 

ตัวบ่งช้ีที่  1.4 มากกว่าหรือน้อยกว่า
เกณฑไ์ม่เกินร้อยละ 

15 

64.22-25 156.88  0.00 2.50 

25 

ตัวบ่งช้ีที่  1.5 5 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6  5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่  1.6 5 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6  5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 5 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6  5.00 4.00 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2 12,500 บาท  

(มนุษย์และสังคม) 
4,653,450 66,956  5.00 5.00 
12,500 

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 10 (มนุษย์และสังคม) 12.60 18.13/20 x 5 
= 4.53 

 4.53 4.39 
69.5 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1 4 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6  5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6  5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1 4 ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7  5.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2 4 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6  5.00 5.00 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.10 4.11 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งช้ี I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.64 5.00 3.13 3.51 ระดับด ี
2 3 5.00 4.00 4.39 4.46 ระดับด ี
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

รวม 13 3.23 4.71 3.76 4.11 ระดับด ี
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจดุที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี ้
 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 
        มีกิจกรรที่หลากหลาย โดยดึงผู้ประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น 
จัดกิจกรรมตลาดนดัออนไลน์ การประกวด Cover Dance ส่งผลใหน้ักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
         คณะควรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เขม้แข็งให้กับคณะอื่น ๆ รวมไปถึงหน่วยงาน
ภายนอก ภาครัฐ และเอกชน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เร่งพัฒนาก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด เพื่อเผยแพร่ใน TQR ต่อไป 
2. ให้ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรด้านต าแหน่งทางวิชาการและอาจารย์วุฒิระดับปริญญาเอก 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 
        อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัยไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจยัสูงกว่าเกณฑ์ 2.68 เท่า (66,956 บาท/ คน) โดยมี
สัดส่วนทุนวิจยัจากภายในต่อภายนอกเป็นร้อยละ 85: 15 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
         จากศักยภาพของอาจารยส์ามารถแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้นได้ โดยก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 
เช่น ทุนวิจัยภายในต่อภายนอกเปน็ 80: 20 หรือ 75: 25 

จุดควรพัฒนา 
         ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติเป็นส่วนใหญ่ทัง้รูปแบบ  Proceedings และ Original article 
(27 เรื่องจาก 29 เรื่อง) 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
         ควรจัดระบบการส่งเสรมิ สนับสนุน การท าผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด โดยอาจจดัระบบการช่วยเหลือด้านการตรวจภาษาองักฤษ หรือการ
สนับสนุนค่าตรวจสอบภาษาอังกฤษก่อนการตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 
        มีกระบวนการในการให้บรกิารแก่สังคม โดยมีการส ารวจความต้องการ การจดัท าแผน และด าเนินการตาม
แผน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและมีการประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการให้มากข้ึน 
2. ควรก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของแผนและโครงการใหส้ะท้อนอัตลกัษณ์ของคณะในการบริการวิชาการ

และประเมินความส าเรจ็ตามตัวบง่ช้ีของแผนงานและโครงการให้ชัดเจน 
3. ควรให้สาขาวิชามสี่วนร่วมในการบริการวิชาการทุกสาขาวิชาเพื่อบูรณาการศาสตร์ของสาขาทุกสาขาให้

เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากยิ่งข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
        มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นระบบและชัดเจน มีการขับเคลื่อนจนส่งผลให้
ประสบความส าเรจ็ในการจัดกจิกรรม และเผยแพร่กิจกรรมสูส่าธารณชน โดยมเีครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และใช้บท
บทเรียนจากการจัดกิจกรรม โครงการสืบสารวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ยอ่มเป็นท่ีรัก” ส่งผลให้เครือข่ายองค์กรภายนอก
เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2558 อีก 2 องค์กร 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
         คณะควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดโครงการ จดักิจกรรมต่าง ๆ และ
ด าเนินการไดด้้วยตนเอง ร่วมกับคณะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดโครงการประกวดด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 
        ควรมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคณุภาพหลักสตูรอย่างเป็นระบบ และมี
การรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบทุกภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรจัดท าแนวปฏิบัติทีด่ีในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เช่น จัดใหม้ี

การน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในระดับหลักสตูร 
2. ควรก ากับติดตามใหผ้ลการประกนัคุณภาพของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และอยู่ใน

ระดับคณุภาพท่ีด ี
จุดควรพัฒนา 
         1. แผนกลยุทธ์ต้องมีพันธกิจ เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกันและมีตัวช้ีวัดที่ตดิตามประเมินผลได้ 
         2. แผนปฏิบัติการประจ าปี ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้แตล่ะพันธกิจมีเป้าประสงค์ทีส่อดคล้องกันและมตีัวช้ีวัดที่สามารถประเมินได้ 
เพื่อให้สามารถประเมินผลตามพันธกิจได ้

2. ปรับแผนปฏิบัติงานประจ าปีใหส้อดคล้องกับแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน 
3. วิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ เพื่อให้ได้แผนท่ีสามารถควบคุมตดิตามใหไ้ด้

แผนที่สามารถควบคุมติดตามใหไ้ด้ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริง 
4. ควรก าเนินการ การจัดการความรูต้ามกระบวนการจนได้แนวปฏิบัตทิี่ดี 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ต าแหน่งทางวิชาการของคณะยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังนั้นคณะควรมี
มาตรฐานในการผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยไม่ต้อง รอให้
ครบการต่อสัญญา 

2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรของคณะถึงแม้ภาพรวมจะได้คะแนนในระดับดี แต่ยังมีบาง
หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง คณะควรผลักดันให้หลักสูตร
ได้พัฒนาคุณภาพให้อยู่ในระดับด ี
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ภาคผนวก 
(ข้อมูลพื้นฐาน ค าสั่งแต่งตั้ง และเอกสารอื่นๆ) 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2558 
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ กรรมการ 
ชุดข้อมูลที่ 1 

  จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 22 11 11 
  - ---ระดับปริญญาตร ี 20 10 10 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต   0 0 

  - ---ระดับปริญญาโท 2 1 1 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   0 0 

  - ---ระดับปริญญาเอก   0 0 
ชุดข้อมูลที่ 2 
  จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   0 0 
  - ---ระดับปริญญาตร ี   0 0 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต   0 0 
  - ---ระดับปริญญาโท   0 0 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   0 0 

  - ---ระดับปริญญาเอก   0 0 
ชุดข้อมูลที่ 3 

  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา   6,602 6,602 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 10,530.00 6,547.00 6,547.00 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ   0 0 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  124 124 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง   0 0 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    0 0 

ชุดข้อมูลที่ 4 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
  70.5 70.5 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  

  0.0 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

  47.0 47 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

  23.5 23.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์   60.5 60.5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี   0.0 0 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ กรรมการ 

วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
  45.0 45 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

  15.5 15.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  9 9 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

  0.0 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

  1.0 1 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

  8.0 8 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

  1 1 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

  0.0 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

  1.0 1 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

  0.0 0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   0 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

  0.0 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

  0.0 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

  0.0 0 

ชุดข้อมูลที่ 5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   56 56 
  - - --ระดับปริญญาตร ี   0 0 
  - - --ระดับ ป.บัณฑิต   0 0 

  - - --ระดับปริญญาโท   37 37 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ กรรมการ 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   0 0 
  - - --ระดับปริญญาเอก   19 19 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   56 56 
  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
  48 48 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  7 7 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

  1 1 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

  0 0 

ชุดข้อมูลที่ 6 
  จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
42 12 12 

  - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

16 7 7 

  - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0 3 3 

  - - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร 0 0 0 
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  - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

16 0 0 

  - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

8 2 2 

  - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

0 0 0 

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 0 0 
  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
0 0 0 

  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

0 0 0 

  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับ
การจดทะเบียน 

0 0 0 

  - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 0 0 

  - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 0 0 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

2 0 0 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

0 0 0 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 0 0 
  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความ 0 0 0 
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ร่วมมือระหว่างประเทศ 
  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 
0 0 0 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

0 0 0 

  - - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

0 0 0 

ชุดข้อมูลที่ 7 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 486     
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมี

งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา 
434     

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

358     

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 52     
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา 
6     

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0     

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 4     
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0     

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0     
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
      

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

  - - 

ชุดข้อมูลที่ 8 
  จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
28 3 3 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

6.00 3 3 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 0 0 0 
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จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ 

0 0 0 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 0 0 0 
  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
0 0 0 

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0 0 0 

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 0 0 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 0 0 
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  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 0 0 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน 

0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

0 0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

22 124 124 

ชุดข้อมูลที่ 9 
  จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
  0 0 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  0.00 0 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

  0 0 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   0 0 
  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  0 0 

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

  0 0 
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ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  0 0 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   0 0 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
  0 0 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   0 0 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   0 0 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
  0 0 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาค
อาเซียน 

  0 0 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

  0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

  0 0 

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร   4,463.00 4,463.00 
  - ---ระดับอนุปริญญา   0 0 
  - ---ระดับปริญญาตร ี   4,463.00 4,463.00 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต   0.00 0 

  - ---ระดับปริญญาโท   0 0 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   0.00 0 

  - ---ระดับปริญญาเอก   0 0 
ชุดข้อมูลที่ 11 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน   3,933,450.00 3,933,450.00 
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สถาบัน 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   3,933,450.00 3,933,450.00 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก

สถาบัน 
  720,000.00 720,000.00 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   720,000.00 720,000.00 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษา
ต่อ) 

  69.5 69.5 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   69.5 69.5 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษา
ต่อ) 

  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0.0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ    0.0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0.0 0 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    0.0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ     0.0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
ชุดข้อมูลที่ 12 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

  7 7 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   7 7 
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  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

  3 3 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   3 3 

  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

  2 2 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   2 2 
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  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 

  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 

  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 

  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
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  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
  0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   0 0 
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ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ที่   140  /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และรับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

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

 ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จะด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2559 นั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะวิทยำกำรจัดกำร ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภำพ พร้อมรับกำรตรวจประเมิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) และรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภ ำยใน คณะวิทยำกำรจัดกำร แบ่งตำม
องค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
องค์ประกอบ กรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน SAR และรับตรวจประเมิน หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 
1  ก ำ ร ผ ลิ ต
บัณฑิต 

1. อำจำรย์ภำวนำ  บ ำรุงสุข          ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์วีรศักดิ์  นำชัยดี           กรรมกำร 
3. อำจำรย์นุฑำมำส ศรีชมภู          กรรมกำร 
4. อำจำรย์พันธิกำร์  วัฒนกุล         กรรมกำร 
5. อำจำรย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนำ  กรรมกำร 
6. อำจำรย์นพดล     มณีรัตน์         กรรมกำร 
7. อำจำรย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์   กรรมกำร 
8. อำจำรย์ ดร.หรรษำ คล้ำยจันทร์พงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงสำวสร้อยมณี  เดชะ            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10. นำยวรวิทย์        เอกพัชรำพันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

องค์ประกอบที่ 
2 กำรวิจัย 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์พิชำมญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย    กรรมกำร 
3. อำจำรย์สมพล      สุขเจริญพงษ์      กรรมกำร 
4. อำจำรย์ศำนติ       ดิฐสถำพรเจริญ  กรรมกำร 
5. อำจำรย์ ดร.ดวงใจ  คงคำหลวง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวสร้อยมณี    เดชะ             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำยวรวิทย์           เอกพัชรำพันธ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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องค์ประกอบ กรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน SAR และรับตรวจประเมิน หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 
3 กำรบริกำร
วิชำกำรแก่
สังคม 

1. อำจำรย์ผ่องใส  สินธุสกุล          ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์วัลลภำ  วิชะยะวงศ์       กรรมกำร 
3. อำจำรย์ ดร.มำริษำ  สุจิตวนิช     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวสร้อยมณี     เดชะ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5. นำยวรวิทย์       เอกพัชรำพันธ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

องค์ประกอบที่ 
4 กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกำญจนำ ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์จันทนำ   พงศ์สิทธิกำญจนำ  กรรมกำร 
3. อำจำรย์กสมล     ชนะสุข              กรรมกำร 
4. อำจำรย์ชญำพรรธณ์  หำญสวัสดิ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงสำวสร้อยมณี  เดชะ                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. นำยวรวิทย์         เอกพัชรำพันธ์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

องค์ประกอบที่ 
5 กำรบริหำร
จัดกำร 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์จันจิรำภรณ์    ปำนยินดี      กรรมกำร 
3. อำจำรย์สมใจ            เภำด้วง        กรรมกำร 
4. อำจำรย์สุทิศำ           ไพบูลย์วัฒนกิจ กรรมกำร 
5. อำจำรย์มำลินี           นำคใหญ่       กรรมกำร 
6. อำจำรย์ขวัญยุพำ       ศรีสว่ำง        กรรมกำร 
7. อำจำรย์เสำวนีย์         มะหะพรหม   กรรมกำร 
8. อำจำรย์ผ่องใส          สินธุสกุล        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. อำจำรย์อัฎศณี         เพียรเจริญวงศ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10. นำงสำวสร้อยมณี    เดชะ             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำยวรวิทย์           เอกพัชรำพันธ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 
โดยมีหน้ำที่ 
 1. ศึกษำรำยละเอียดตัวชี้วัด จัดท ำแผน ก ำกับองค์ประกอบและจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง 
 2. จัดเตรียมเอกสำรและรำยกำรหลักฐำนเพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน 
 3. รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรและน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและแก้ไข 
 

สั่ง     ณ    วันที่    7   กรกฎำคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท์) 
                  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 


