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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 

1.  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
4. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะชุดปัจจุบัน 
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
6. จ านวนนักศึกษา 
7. จ านวนบุคลากร 
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
9. เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของคณะ 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

1.  ชื่อหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     1.1  ชื่อหน่วยงาน:   
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     1.2  สถานที่ตั้ง 
 คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ เลขที่  85 หมู่ 3 
ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 – 3426 – 1068 
     1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 นับตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซึ่ง
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ อีกสองสาขา 
นอกเหนือจากสาขาครุศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต ท าให้
โครงสร้างของวิทยาลัยครูเปลี่ยนไปจากเดิมโดยได้มีการเปิดคณะวิชาใหม่ขึ้นมารองรับ ได้แก่  
คณะวิชาวิทยาการจัดการ โดยมีพัฒนาการเป็นล าดับ ดังนี้ 
 ก่อนปี พ.ศ. 2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณ์ขึ้น  
แต่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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 ปี พ.ศ. 2527 เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้อาคารเรียน เอ 6 เป็นส านักงานและ
อาคารในการจัดการเรียนการสอนซึ่งตั้งอยู่เลขที่  85 ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 
 ปี  พ .ศ . 2528 ตั้ งค ณ ะวิ ท ย าก ารจั ด ก ารอ ย่ า ง เป็ น ท า งก าร  เริ่ ม มี ก า รบ ริ ห า ร  
คณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารท่านแรก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว  
ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาและมีภาควิชาเดียว  คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  และสหกรณ์ และ
ในช่วงเริ่มต้นมีคณาจารย์ 10 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว  อาจารย์ 
อารีย์   สิกขมาน  อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ปัญจพรผล  อาจารย์พิภพ  สุวรรณรักษ์  อาจารย์จงจิต  ปัญญชุณห์  
อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม  อาจารย์สนธยา  คงฤทธิ์  อาจารย์เจียม  เคหะธูป  อาจารย์บุญยืน แซ่หุ่น  
และอาจารย์เบญจมาศ  วัชรเทวินทร์กุล 
 ต่อมาได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็น  5 ภาควิชา ได้แก่  ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
ภาควิชาการเงินและบัญชี, ภาควิชาการตลาด, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิเทศศาสตร์ 
 ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2528 – 2537 ในส่วนของการจัดการศึกษานั้น คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้
ด าเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับปริญญาตรี 4  ปี 
โดยเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 
ไม่มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์ 
 2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ตามโปรแกรม
วิชาต่อไปนี้ 
 2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เปิดรับทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี  
ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมนี้ในปีการศึกษา  2533 
 2.2  โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์  ระดับอนุปริญญาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  (ซึ่งได้ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2532)  โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี แทน  และตั้งแต่ปีการศึกษา 
2539  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดแขนงใหม่  คือ  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
 2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ   
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532  จนกระทั่งปีการศึกษา  2536  ได้ปิดโปรแกรมวิชานี้ และเปิดรับโปรแกรม
วิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี 4 ปี แทน  ส่วนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  
2 ปีหลัง  ได้เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.  
 ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
จากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 
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  1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป 
  2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
  3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 
  6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
 และยังได้เริ่มน ามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้  โดยในส่วนของคณะฯ ได้
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ  และได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดท าคู่มือการศึกษาตนเอง
และคู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย 
 ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ทั้งในส่วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  และมีการจัดท าคู่มือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรใหม่เป็นครั้งแรก 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) และในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ห้อง 
 ปี พ .ศ. 2545 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี 
การเงินและการธนาคาร  การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิดหลักสูตรการ
จัดการทั่วไปแขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปเพียงโปรแกรมวิชาเดียว และ
ในปีนี้คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ห้อง 
 ปี พ.ศ. 2546   ในระดับปริญญาตรี คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน์ ) และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) และในส่วนระดับบัณฑิตศึกษา เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2547 จ านวน 2 ห้อง 

ปี พ .ศ . 2547   ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นที่  1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จ านวน 2 ห้อง   
 ปี พ. ศ. 2548  เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
จ านวน  2  ห้อง 
 ปี พ. ศ. 2549  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  จ านวน  2  ห้อง  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการ
ทั่วไป) ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1  ห้อง 
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 ปี พ.ศ. 2550  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(การจัดการทั่วไป) ส าหรับผู้บริหาร จ านวน  1  ห้อง 
 ปีพ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการได้ร่างหลักสูตรใหม่   2  หลักสูตรคือหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
และในปีเดียวกันนี้คณะได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวน  40  ล้านบาทในการสร้างอาคารเรียนรวม
ปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ 
 ปีพ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  โดยรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาละ 50 คน   
  การบริหารงานวิชาการโปรแกรมวิชาตามนโยบายของคณะ แบง่เป็น 9 โปรแกรมวิชา และ 1 กลุ่ม
รายวิชา ดังนี้ 
 1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
 2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
 3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 5.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 6.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 7.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 
  8.  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 9.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  
           - การประชาสัมพันธ์ 
                         - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
                 10. กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2553  คณะวิทยาการจัดการได้ยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลัง
อนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดย  
การเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 ปี  พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการได้ เริ่มใช้อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและ   
โลจิสติกส์ เป็นส านักงานแทนอาคารเรียน เอ 6 ซึ่งจะปรับปรุงเป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
ทั้งหมด และในปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา 
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 ปี พ.ศ. 2555  คณะวิทยาการจัดการเปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2554 คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตรบัญชีบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และเปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 
คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรบริหาร ธุรกิจ สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 ปี พ.ศ. 2556  คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ จากโปรแกรมวิชาเป็น
กลุ่มหลักสูตรและสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพ่ือความสะดวก 
ในการท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้  
 1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 7 สาขาวิชาดังนี้ 
      - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
 2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   -  สาขาวิชาการบัญชี 
 3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มี 2 สาขาวิชาดังนี้ 
  -  สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ 
  -  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนต าแหน่งการบริหารงานจากประธานโปรแกรมวิชา เป็นประธานสาขาวิชา 
 ปี พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้จัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรธุรกิจ
ศึกษา โดยจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 
 ปีการศึกษา  2558  คณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา โดยปี 2558 นี้มีแผนการรับนักศึกษา จ านวน 30 คน   
 ปี พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนมาครบ 5 ปี 
จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
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สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป   และเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนมา
ครบ 5 ปี จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน และหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต 
 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปงีบประมาณ 2561 

2.1. ปรัชญา  
              “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่น” 

2.2. วิสัยทัศน์ 
       “มุ่งเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในภูมิภาคตะวันตก” 

2.3. พันธกิจ  
      1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
      2. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
      3.  บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
      4.  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      5. บริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART Faculty และหลักธรรมาภิบาล   

 2.4   เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1  บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้น าในการ 
                       พัฒนาท้องถิ่นได้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2  คณะฯ มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ท่ี 3  คณะฯ มีงานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ที่ 4  นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
                       ท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  คณะฯ มีการบริหารและการจัดการด้วยรูปแบบ SMART  Faculty  
                      และหลักธรรมาภิบาล 
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 2.5 แผนยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2557-2561 คณะวิทยาการจัดการ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“มุ่งเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในภมูิภาคตะวันตก” 

พันธกิจ   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คู่คุณธรรม 

 

 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์

วิสัยทัศน์ 

วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
นักปฏิบัติให้มีศักยภาพ
พร้อมท างานในระดับ

สากล 

วิจัยเพ่ือมุ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ของท้องถิ่น 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยรูปแบบ SMART  Faculty 

และหลัก 

ธรรมาภิบาล 

บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม และ
เป็นผู้น าในการพัฒนา

ท้องถิ่นได้ 
 

คณะฯ มีงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.พัฒนาด้านวิชาการ 

2. เสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.ผลิตงานวิจัยให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  

นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.สืบสานศลิปวัฒนธรรม
และศาสตร์พระราชา 

สืบสานศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บริการทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

สืบสานศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บริหารจัดการด้วยรูปแบบ 
SMART  Faculty และหลกัธรร

มาภิบาล   

คณะฯ มีการบริหารและการ
จัดการด้วยรูปแบบ SMART  

Faculty และหลกัธรรมาภิบาล 

1.  ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 2. ส่งเสริมการบริหารการ
จัดการด้วยรูปแบบ SMART   

บริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็น
แหล่งความรู้ที่เป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น 

คณะฯ มีงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น 

2. สร้างเครือข่ายใน
การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีศักยภาพพร้อมท างานในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย 2561 หน่วยนับ กลยุทธ ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.บั ณ ฑิ ต นั ก ป ฏิ บั ติ  มี ค ว าม รู้ 
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้น าใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้ 

1.1 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษา
ต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี* 

85 ร้อยละ 1. พัฒนาด้านวิชาการ 
2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

1.2 คะแนนความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต   

4.50 ระดับคา่เฉลีย่ 

1.3 ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน
ท า งภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม เก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

35 ร้อยละ 

1.4. ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 ร้อยละ 

1.5 รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของ
นั ก ศึ ก ษ า ใน ด้ า น วิ ช า ก า ร  กี ฬ า 
คุณธรรม จริยธรรมและอื่น ๆ 

1 รางวัลต่อปี 

1.6 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรองรับความเป็นสากล 

85 ร้อยละ 

1.7 จ าน วน ห ลั ก สู ต ร ร ะ ย ะ สั้ น ที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น* 

2 หลักสตูร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย   2561 หน่วยนับ กลยุทธ์ 
ห น่ ว ย ง า น ที่

รับผิดชอบ 

2.คณะฯ มีงานวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

2.1 จ านวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  8 งานวิจัยต่อป ี 1.ผลิตงานวิจั ย ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

คณะ/สาขาวิชา 
 2.2 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
6 งานตีพิมพ์ต่อ

ปี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย   2561 หน่วยนับ กลยุทธ์ 
ห น่ ว ย ง า น ที่

รับผิดชอบ 

3.คณะฯ มีงานบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3 .1  จ าน วน การบ ริ ก ารวิ ช าก ารที่
ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม 

20 ครั้ง 1. สร้างเครือข่ ายในการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

คณะ/สาขาวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย 2561 หน่วยนับ กลยุทธ ์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

3.นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

3.1 ร ะ ดั บ ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน คุ ณ ค่ า

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของผู้เข้าโครงการ  

4.00 ระดับ 1.สืบสานศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์

พระราชา 

คณะ/สาขาวิชา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART  Faculty และหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย 2561 หน่วยนับ กลยทุธ ์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

4.คณะฯ มีการบริหารและ
ก ารจั ด ก ารด้ ว ย รู ป แ บ บ 
SMART Faculty และหลั ก
ธรรมาภิบาล 

4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 80 ร้อยละ 1.  ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2. ส่งเสริมการบริหารการจัดการ
ด้วยรูปแบบ SMART Faculty  
 

คณะ 

4.2 ร้อยละการด าเนินโครงการบรรลุตามแผนปฏิบัติการ 80 ร้อยละ 

4.3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.10 ระดับ 

4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 90 ร้อยละ 

4.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริหารจัดการ 4.00 ระดับ 
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2.6 มาตรการ 

มาตรการ/ แนวปฏิบัติ/ การบังคับใช้ 
 

ล าดับที่ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ/ การบังคับใช้ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องมาตรการการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพการการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เกิดการปฏิบัติงานที่คล่องตัว ลดความบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
เกิดประสิทธิภาพการในปฏิบัติงาน และบรรลุตามเป้าหมาย 

2 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ลดความบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน เกิดความล่องตัว บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

3 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ 
(KM) คณะวิทยาการจัดการ 

เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการ รวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 

4 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ 
(KM) คณะวิทยาการจัดการ 

เป็นกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  รวมถึง
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ในตัวบุคคล และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ  
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ล าดับที่ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ/ การบังคับใช้ รายละเอียดการด าเนินงาน 

5 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง มาตรการดูแลความสะอาด 
การประหยัดไฟฟ้า ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ 
ทรัพย์สินการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแนวทางตามมาตรการ ระเบียบ
ปฏิบัติการใช้สถานที่  ดูแลรักษาความสะอาด และสอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

7 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่องการแต่ง
กาย และความประพฤติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ความประพฤติ และการแต่งกายของนักศึกษามีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ
การแต่งกายของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

8 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์มีแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

9 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา พ.ศ. 2560 

เกิดคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

10 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การ
พิจารณาเลือกหนังสือ/ ต าราเรียน ปีการศึกษา 2560 

การพิจารณาเลือกหนังสือ/ ต าราเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การสอน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

11 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดภาระการ
สอน พ.ศ. 2560 

เกิดคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 
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2.7 แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีศักยภาพพร้อมท างานในระดับสากล 
เป้าประสงค์  1 บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1.1 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษา
ต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี* 
1.2 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต   
 
1.3 ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน
ท างภ าษ าอั งก ฤ ษ ต าม เก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

85 
 
4.50 
 
 
35 
 
 

- ก า รป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง  PGE  
โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Work Integrated Learning 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.50 

34,550.00  √   คณะฯ 

- ศึกษาดู งานรูปแบบ PGE  
โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Work Integrated Learning 

1. เกิดความร่วมมือระหว่างคณะกบั
สถาบันการศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ 2 หน่วยงาน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.51 

65,650.00  √   คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1.4. ร้อยละนักศึกษาที่ สอบผ่ าน
เกณ ฑ์ ม าตรฐานด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศ 
1.5 รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
ของนักศึกษาในด้านวิชาการ กีฬา 
คุณธรรม จริยธรรมและอื่นๆ* 
1.6 ร้อยละนักศึ กษาที่ ได้ รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับความเป็น
สากล 
1 .7  จ าน วนหลั กสู ต รระยะสั้ นที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น* 

20 
 
 
1 รางวัล 
 
 
85 
 
 
2 หลักสูตร 

 

- การปรับปรุงรายวิชาแบบ 
PGE โครงการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Work Integrated Learning 

1 . จ าน วน  10  ราย วิ ช าที่ มี ก า ร
ปรับปรุงเป็นรูปแบบ PGE 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.51 

61,600.00  √   คณะฯ 

- การอบรมเชิงปฏิบั ติการ
จัดท าเอกสารประกอบการ
สอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเร่ง
พัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่ งทางวิชาการของ
คณาจารย์ 

1 .ร้ อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนที่ผ่านการประเมิน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.51 
 

41,550.00  √   คณะฯ 

- การอบรมเชิงปฏิบั ติการ
เขียนหนังสือ/ต ารา เพื่อเร่ง
พัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่ งทางวิชาการของ
คณาจารย์ 

1. อาจารย์จ านวน 4 คน ที่ยื่นขอ
ต าแหน่ งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ 
2.ความพึงพอใจระดับ 3.51 
 

264,300.00   √ √ คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อ
พัฒ นาการเรี ยนการสอน 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เน้น Living Skill 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.51 

35,550.00   √  คณะฯ 

- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  โค ร งก า ร
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้เน้น Living Skill 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.51 

121,800.00   √  คณะฯ 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้ารว่ม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.50 

115,753.30   √  คณะฯ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

1.ร้อยละ 70 ของนักศึกษาท่ีเข้ารบั

การอบรม 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.50 

24,400.00  √   คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- ปฐมนิเทศนักศึกษา 1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้ารบั

การปฐมนิเทศ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.50 

46,400.00    √ คณะฯ 

- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
 

1.ร้อยละ 85 ของนักศึกษาท่ีเข้ารบั

การปัจฉิมนิเทศ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.50 

20,600.00   √  คณะฯ 

- กีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 1.ร้อยละ 80 ของประเภทกีฬาท่ีสง่ลง

แข่งขัน 

2.ความพึงพอใจระดับ 3.5 ของ

ปริมาณเหรียญรางวัลที่ได้รับ 

100,000.00    √ คณะฯ 

- ตลาดนัดปัญญาชนมุ่งสู่การ
เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.มีร้านค้าจ านวน 50 ร้านค้า 

2.ความพึงพอใจระดับ 3.5 ของผู้ซื้อ

ที่มาเดินตลาดนดั 

5,400.00 √    คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- พัฒนาศักยภาพและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ฯ 

1.ร้อยละ 70 ของนักศึกษาท่ีเข้ารบั

การอบรม 

2. ความพึงพอใจระดับ 4.50 

33,300.00   √  คณะฯ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน  

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

899,095.50 √ √ √ √ สาขาการจดัการ

ทั่วไป 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจกรรม 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

18,910.00  √  √ สาขาวิชาการ

จัดการทั่วไป 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน  

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

215,510.00 √ √ √ √ สาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและกิจกรรม  
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

60,880.00 √ √ √ √ สาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน  
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

283,610.00 √ √ √ √ สาขาวิชา

การตลาด 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน  

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

470,822.00 √ √ √ √ สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

136,570.00 √ √ √ √ สาขาวิชา

ทรัพยากรมนุษย ์
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

182,490.00  √ √ √ สาขาวิชาการ

บัญช ี

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

331,650.00 √ √ √ √ สาขาวิชาการ

บัญช ี

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการจัดการศึกษา 

1. โปรแกรมส าเร็จรูป จ านวน 1 

โปรแกรม 

 

45,000.00 √    สาขาวิชาการ

บัญช ี

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

422,790.00 √ √ √ √ สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร ์
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

170,820.00 √ √ √  สาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

391,636.00 √ √ √  สาขาวิชาการ

จัดการโลจสิติกส์

และโซ่อุปทาน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

96,260.00 √ √ √ √ สาขาวิชาธุรกิจ

ศึกษา 
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พันธกิจที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  2  คณะฯ มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 1 ผลิตงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
2.1 จ านวนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  
2.2 จ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
 

8 งานวิจัยต่อป ี
 
6 งานตีพิมพ์ต่อปี 
 
 
 

- คลินิกวิจัย 1. มีผู้เข้าร่วม จ านวน 30 คน 
2. ความพึงพอใจระดับ 4.50 

36,000.00 √ √ √ √ คณะฯ 

- โครงการจัดท าวารสารวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

1. จ านวนเล่มที่ผลิต 
2. คุณภาพการตีพิมพ ์

124,562.00  √  √ คณะฯ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

20,000.00 √    คณะฯ 

- โค ร งก า รอ บ รม ส ถิ ติ แ ล ะ
โป รแกรมสถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย 
(SPSS for Windows) 

1. ร้อยละ 70 ของบุคคลภายนอก
และนกัศึกษาเข้าร่วมการอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความ
เข้าใจเรื่องที่อบรมระดับ 3.5 

18,000.00   √  คณะฯ 
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พันธกิจที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  3  คณะฯ มีงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3 สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
3. จ านวนการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ พัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 

20 ครั้ง - โค ร งก า รส า ร วจ ค ว าม
ต้ อ งก า ร ก า ร รั บ บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐ 

1. ร้อยละ 70 ของผู้ตอบรับแบบ
ส ารวจ 
2. คุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ระดบั 
3.5 

18,700.00  √    

- สร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

1. มีข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฉบับ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท า
ข้อตกลง ระดับ 3.5 

46,180.00    √ คณะฯ 

- โครงการบริการวิชาการ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้กับชุมชน 

1. มีวีดีทัศน์ จ านวน 3 ช้ินงาน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

23,400.00  √   คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- วิทยาการจัดการบ าเพ็ญ
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม “ปลูกป่าชายเลน 
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน
คลองโคลน” 

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. พ้ืนท่ีป่าชายเลยคลองโคลน 
เพิ่ม จ านวน 1 ไร ่

37,420.00  √   คณะฯ 
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พันธกิจที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  4  นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์พระราชา   
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของผู้เข้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.00 
 

- “พลิกศาสตร์ เป็นศิลป์ 
น้อมน าและร าลึกองค์ภูมิ
พลด้วยใจรักและภักดี” 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 140 คน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.51 

19,850.00 √    คณะฯ 

- ประกวดการประดิษฐ์
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
 
 
 
 

1. จ านวนกระทงที่นักศึกษาส่ง
เข้าประกวด 50 ช้ิน 
2. ความสวยงามและความ
ประณตีจากการประดิษฐ์ จ านวน 
16 ช้ิน 

6,400.00 √    คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
 
 
 

- ประกวดการประดิษฐ์
พานไหว้ครู 

1. จ านวนพานไหว้ครูที่นักศึกษา
ส่งเข้าประกวด 45 พาน 
2. ความสวยงามและความ
ประณตีจากการประดิษฐ์ จ านวน 
18 พาน 

6,400.00 √    คณะฯ 

- วิทยาการจัดการร่วมใจ
สื บ ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม
สงกรานต์ 
 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 3,750 คน 
2. ระดับความพึงพอใจ 3.5 

5,600.00   √  คณะฯ 

- วิทยาการจัดการร่วมใจ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 3,750 คน 
2. ระดับความพึงพอใจ 3.5 

77,200.00   √  คณะฯ 

- วิทยาการจัดการร่วมใจ
สื บสานวัฒ นธรรม ไทย
ถวายเทียนพรรษา 
 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 4,200 คน 
2. ระดับความพึงพอใจ 3.5 

4,6800.00    √ คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- ป ร ะ ก ว ด นั ก ศึ ก ษ า
ต้นแบบ คณะวิทยาการ
จัดการ 

1 . ร้ อ ย ล ะ  85  ข อ งจ า น ว น
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

62,000.00    √ คณะฯ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
นั กศึ กษ าด้ วยกิ จก รรม 
“ประกวดมรรยาทไทย” 

1. ร้ อ ย ล ะ  85 ข อ ง จ า น ว น
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

19,800    √ คณะฯ 

  - รณรงค์ลดปัญหาความ
เสื่อมศีลธรรมทางเพศและ
รณรงค์ด้านภัยยาเสพติด 

1 . ร้ อ ย ล ะ  8 5  ข อ งจ า น วน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

32,900.00   √  คณะฯ 
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พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART  Faculty และหลักธรรมาภิบาล   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART  Faculty และหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  5 คณะฯ มีการบริหารและการจัดการด้วยรูปแบบ SMART  Faculty และหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้วยรูปแบบ SMART   

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4 .1  ร้อ ยละการเบิ กจ่ าย เงิน
งบประมาณตามแผน 
4.2 ร้อยละการด าเนินโครงการ
บรรลุตามแผนปฏิบัติการ 
4 .3  ผลการป ระกั นคุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน 
4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
4.5 ระดับความพึ งพอใจของ
นักศึกษาในการบริหารจัดการ 

80 
 
80 
 
4.00 
 
90 
 
4.00 
 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนทางการเงินเพื่ อ
เต รี ย ม ความ พร้ อมก่ อน วั ย
เกษียณ 

1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วม 
โครงการ 
2. มีความเข้าใจในเรื่องที่อบรมระดับ 3.5 

29,810.00   √  คณะฯ 

- โครงการพัฒ น าศั กยภาพ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
สารสนเทศแบบมืออาชีพ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 81 คน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

66,030.00   √  คณะฯ 

- ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะแ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม 85 คน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

913,480.00 √ √ √ √ คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- โครงการอบรมเพิ่มทักษะการ
ให้บริการและและสรา้งจิตส านึก
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม 23 คน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

12,130.00 √    คณะฯ 

- ป ระ เมิ นคุณ ภาพของการ
ให้บริการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบ
แบบสอบถาม 
2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับ 3.5 

10,000.00   √  คณะฯ 

- “วิทยาการจั ดการข้ าแห่ ง
แผ่นดินรวมใจให้โลหิต” 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

26,400.00 √  √  คณะฯ 

- โครงการพัฒ น าศั กยภาพ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ในการจัดการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 81 คน 
2. ความพึงพอใจระดับ 3.5 

42,020.00   √  คณะฯ 

- โครงการจัดท าวีดิทัศน์แนะ
แนวการศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 
 

1. วีดีทัศน์แนะแนวการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ จ านวน 1 เรื่อง 
2. ความพึงพอใจของผลงานวีดีทัศน์ 
ระดับ 3.5 

20,000.00 √    คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- จั ดท านิ ต ยส ารวิท ย าการ
ปริทรรศน์ 

1. จ านวนเล่มที่ผลิต 
2. คุณภาพการตีพิมพ ์

148,500.00 √ √ √  คณะฯ 

- โครงการผลิตสื่อและของที่
ระลึกส าหรับการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ 

1. ผู้ที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 
5,000 คน 
2. ความพึงพอใจผู้ที่ได้รับสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ระดับ3.5 

59,000.00 √    คณะฯ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

1. ร้ อยละ  80 ของจ านวนผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 4.50 

221,110.00 
 
 

   √ คณะฯ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
( Knowledge Management) 
คณะวิทยาการจัดการ 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ เข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 4.50 
 

13,320.00    √  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ เข้าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 4.50 

24,200.00    √ คณะฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
improvement plan ก า ร
พัฒ นางานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 
2. ความพึงพอใจระดับ 4.50 

46,420.00   √  คณะฯ 

- โค ร งก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น
ประจ าปี คณะวิทยาการจัดการ 

1. จ านวนเล่มที่ผลิต 
2. คุณภาพการตีพิมพ ์

25,500.00    √ คณะฯ 

- โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารทั่วไป 

- ความพึงพอใจระดับ 3.5 2,130,500.00 √ √ √ √ คณะฯ 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
การจัดการศึกษา 

- ความพึงพอใจระดับ 3.5 768,081.20 √    คณะฯ 

  - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 82 
เครื่อง 

- ความพึงพอใจระดับ 3.5 
-จ านวน 82 เครื่อง 

1,804,000 √    คณะฯ 

  - เครื่ องพิ มพ์  Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 15 เครื่อง 

- ความพึงพอใจระดับ 3.5 
-จ านวน 15 เครื่อง 

144,000 √    คณะฯ 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 

คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. จันทนา วฒันกาญจนะ

นะ คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

รองคณบดี 
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง 

งานบริหารทั่วไป  
- งานการเงิน และ
งบประมาณ 
- งานพัสดุ และครุภัณฑ์ 
- งานระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 
- งานบริหารความเส่ียง และ
ควบคุมภายใน 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานประชุม 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

งานวิจัย, บริการวชิาการ และ
กิจการพิเศษ 
- งานวจิัย และบรกิารวิชาการ 
- งานให้ค าปรกึษาธุรกิจ 
- งานพัฒนาศักยภาพการวจิัย และ
บริการวิชาการ 
- งานจัดท าแผนงานวิจัย และบรกิาร
วิชาการ 
- งานสร้างเครอืข่ายวจิัย และบรกิาร
วิชาการ 
- งานประชาสัมพนัธ์งานวิจัย และ
บริการวิชาการของคณะ 
- งานวเิทศสมัพันธ ์
- งานประเมนิผล งานวิจัย บรกิาร
วิชาการ และกจิการพิเศษ 
- งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

งานวิชาการ 
- งานหลกัสูตร และแผนการเรียน 
- งานจัดตารางสอน และตารางสอบ 
- งานประชาสัมพนัธ์และการรับ
นักศกึษา 
- งานมาตรฐานการศกึษา 
- งานจัดการศึกษาวชิาแกน 
- งานพัฒนาและอบรมการจัดการเรียนรู้ 
- งานส่งเสริมผลงานทางวิชาการ 
- งานสนับสนุนการศึกษาตอ่ และการ
ฝึกอบรม 
- งานประสานการศกึษานอก
มหาวิทยาลัย 
- งานขอ้มูลสารสนเทศทางวิชาการ 
- บัณฑิตศึกษา 
- งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์, การจดัการความรู้  
  - งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ 
- งานจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี
- งานจัดท ารายงานผลตัวชีว้ัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
- งานจัดท ารายงานประจ าป ี
- งานการจัดการความรู้ (KM) 
- งานจัดท ารายงานประเมิน
คณบดี 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานกิจการนักศึกษา 
- งานบริหารและพฒันานักศกึษา 
- งานกิจการนักศกึษา/ ชมรม
กิจกรรมต่าง ๆ 
- งานวจิัยและพัฒนานกัศกึษา 
- งานแนะแนวการศึกษา อาชีพ 
และทนุการศกึษา 
- งานกิจกรรมเสริมสร้างหลักสตูร 
- งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
- งานส่งเสริมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- งานสโมสรนักศกึษา 
- งานศิษย์เก่า 
งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์มาลนิี  นาคใหญ ่

รองคณบดี 
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี 

รองคณบดี 
อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิน่ 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์นพดล  มณีรัตน ์

งานอาคารสถานที่ และภมูิ 
สถาปัตย์  
  - งานควบคุม ดแูลอาคารสถานที่
และภูมิสถาปัตย์ 
- งานควบคุม ดูแลความสะอาด
อาคารสถานที ่
- งานอ านวยความสะดวก และการ
บริการด้านอาคารสถานที ่
- งานบรกิารสาธารณูปโภค ต่าง ๆ 
- งานดแูลความปลอดภัยภายใน 
และนอกอาคารสถานที ่
- งานดแูลสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที ่
- งานส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
ของแม่บ้าน และคนงาน 
- งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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4. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะชุดปัจจุบัน 
   หลักสูตร และอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 

 4.1 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
 คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ 
 รองคณบดี  อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี  
 รองคณบดี  อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น 
 รองคณบดี  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง 
 ผู้ช่วยคณบดี  อาจารย์นพดล     มณีรัตน์ 
 ผู้ช่วยคณบดี  อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 
 ผู้ช่วยคณบดี  อาจารย์มาลินี    นาคใหญ่ 

 ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป       อาจารย์จันทนา  พงศ์สิทธิกาญจนา 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์  ปานยินด ี
 ประธานสาขาวิชาการตลาด        อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข 
 ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
 ประธานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร    อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์ 
 ประธานสาขาวิชาการบัญชี        อาจารย์พิมพ์นารา  พิบูลจิระกานต์  
 ประธานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ       อาจารย์วัลลภา   วิชะยะวงศ์ 
 ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       อาจารย์ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร์ 
 ประธานสาขาวิชาธุรกิจศึกษา        อาจารย์ ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ 
 ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์        อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล 
 ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  ศิรินธนาธร 
 ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  พงศ์สิทธิกาญจนา 
  
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคณะ 
      1.  ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทั้ง
ในระยะสั้น/ระยะยาว 
      2.  พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
      3.  วางแผนพัฒนางานวิชาการ สาขาวิชา และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
      4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 
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     5.  พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรและสรรหาอาจารย์พิเศษ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 

      7.  จัดท าระเบียบ  ข้อตกลง  การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนด 
      8.  ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับคณะฯ 
      9.  วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

 
บทบาทหน้าที่ของคณบดี  รองคณบดี  และผู้ช่วยคณบดี 

 
คณบดี   

      บริหารงานในรูปคณะกรรมการ  โดยท าหน้าที่  ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ภายใต้ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ 
  

รองคณบดี  และผู้ช่วยคณบดี 
      รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายต่าง  ๆ รวม 6 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการวิจัย 
บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่ายกิจการ
นักศึกษา โดยมีงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ข าเรือง 
  1. งานงบประมาณ 
  2. งานการเงิน และพัสดุ 
  3. ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
  4. งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
  5. งานธุรการและสารบรรณ 
  6. งานบริหารบุคคล 
  7. งานประชุม 
  8. อ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
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รองคณบดีฝ่ายการวิจัย บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ  อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี 
 1. งานบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ 
 2. งานให้ค าปรึกษาธุรกิจ 
 3. งานพัฒนาศักยภาพการวิจัย และบริการวิชาการ 
 4. งานจัดท าแผนงานวิจัย และบริการวิชาการ 
 5. งานสร้างเครือข่ายวิจัย และบริการวิชาการ 
 6. งานประชาสัมพันธ์คณะด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ 
 7. งานวิเทศสัมพันธ์ 
 8. งานประเมินผล งานวิจัย บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ 
 9. อ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีชั้น 
 1. งานหลักสูตร และแผนการเรียน 
 2. งานตารางสอน – ตารางสอบ 
 3. วางแผนห้องเรียน – ห้องสอบ 
 4. งานประชาสัมพันธ์ และการรับนักศึกษา 
 5. งานมาตรฐานการศึกษา 
 6. งานจัดการศึกษาวิชาแกน 
 7. งานจัดอบรม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 8. งานส่งเสริมผลงานวิชาการ 
 9. งานสนับสนุนการศึกษาต่อ และการฝึกอบรม 
 10. ประสานงานการศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
 11. งานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 
 12. งานบัณฑิตศึกษา 

  13. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อาจารย์นพดล  มณีรัตน์ 

 1. งานบริหาร และพัฒนานักศึกษา 

 2. งานกิจการนักศึกษา/ ชมรมกิจกรรมต่าง ๆ 

 3. งานวิจัย และพัฒนานักศึกษา 

 4. งานแนะแนวการศึกษา อาชีพ และทุนการศึกษา 

  5. งานกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร 

 6. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 

 7. งานส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 8. งานสโมสรนักศึกษา 

 9. งานศิษย์เก่า 

 10. อ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิสถาปัตย์  งานอาคารสถานที่  อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา  เฉลิมกลิ่น 

 1. งานควบคุมดูแลความสะอาด 

 2. งานอาคารสถานที่ 

 3. งานภูมิสถาปัตย์ 

 4. งานอ านวยความสะดวก และการบริการ 

 5. งานสาธารณูปโภค 

 6. งานดูแลสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ 

 7. งานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน คนงาน 

 8. อ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา  อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ 

  1. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
  2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) 
  3. งานแผนยุทธศาสตร์คณะ 
  4. รายงานประจ าปี 
  5. การจัดการความรู้ (KM) 
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  6. การรายงานประเมินผลติดตามตรวจสอบการด าเนินงานต าแหน่งคณบดี 
  7. อ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

     4.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ     ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร    ฉัตรศุภกุล  กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ   ดุลสัมพันธ์  กรรมการ 
  4. นายพีรวัฒน์   เวศย์วรุฒม์  กรรมการ 
  5. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ข าเรือง   กรรมการ 
  6. อาจารย์กิตติพงษ์   ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการ 
  7. อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์  กรรมการ 
  8. อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี   กรรมการ 
  9. อาจารย์ ดร.จีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
  10. นางสุวรรณี   วิชัยก าจร  กรรมการเลขานุการ 
 
     บทบาทหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินการของคณะ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามความจ าเป็น 
 6.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
 7.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 8.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 

     4.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา ประธานหลักสูตร 
   อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 
   อาจารย์ ดร.ชนพงษ์  อาภรณ์พิศาล  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ 
 อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม กรรมการและเลขานุการ 
  

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 อาจารย์ภาวนา บ ารุงสุข ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
  อาจารย์นพดล   มณีรัตน์   กรรมการ 
 อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา  ทองอุ่น กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 อาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู กรรมการและเลขานุการ 
 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารย์กสมล ชนะสุข กรรมการ 
 อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
 อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์ ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ กรรมการ 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนะกาญจนะ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง กรรมการและเลขานุการ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
 อาจารย์ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 
  อาจารย์สุปรีชญา   บุญมาก   กรรมการ 
 อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ กรรมการ 
 อาจารย์พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ กรรมการ 
 อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ 
  อาจารย์เฌอมินทร์    เศรษฐ์ธีราธัญ  กรรมการ 
 อาจารย์นิตยา งามยิ่งยง กรรมการและเลขานุการ 
 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์  ประธานหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ กรรมการ 
 อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 
 อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
 

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  ประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร  ประธานหลักสูตร 

อาจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงดี   กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.มาริษา   สุจิตวนิช  กรรมการ 
 วิทยุโทรทัศน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  
 อาจารย์วินัย   บุญคง   กรรมการ 
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 อาจารย์ทิวาพร   ทราบเมืองปัก  กรรมการและเลขานุการ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
 อาจารย์ ดร.ภัธรภร ปุยสุวรรณ ประธานหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
 อาจารย์สมใจ เภาด้วง กรรมการ 
 อาจารย์สุประภา ร่วมชัยภูมิ กรรมการ 
 อาจารย์สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์ ดร.พงษ์สันติ์ ตันหยง กรรมการ 
  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธิ์ตั้งธรรม  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
  

  4.3.2 อาจารย์ประจ าคณะ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค     
  อาจารย์นุสรา   เจนลาภวัฒนกุล 
  อาจารย์ ดร.เดช   ธรรมศิริ 
  อาจารย์วีรศักดิ์   นาชัยดี 
  อาจารย์มาลินี   นาคใหญ่ 

 อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล 
  อาจารย์พันธิการ์    วัฒนกุล 
  อาจารย์ ดร.จีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง 
  อาจารย์ ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ์ 
  อาจารย์สุพินดา   ฤทธิจันทร์ 
  อาจารย์กนกวรรณ  นิ่มทัศนศิริ 
  อาจารย์ธนาธิป   พัวพรพงษ์ 

   
     บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 
           1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารย์ผู้สอน 
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     บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าคณะ 

  1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 2 ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
 3. จัดท าแผนเปิดรับนักศึกษา 
 4. จัดท ารายวิชา/ผู้สอนประจ าวิชา 
 5. ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 7. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา จัดท ามาตรฐานหลักสูตร คู่มือ  
สาขาวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

ล าดับที ่ ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปีที่ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

1 ปริญญาตร ี หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2559 1 พ.ค. 2559 รอเล่มอนมุัต ิ

2 ปริญญาตร ี หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2559 6 ก.พ. 2559 12 ต.ค. 
2559 

3 ปริญญาตร ี หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการ
ทัว่ไป 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2559 6 ก.พ. 2559 5 ส.ค. 2559 

4 ปริญญาตร ี หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย ์

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2559 1 พ.ค. 2559 รอเล่มอนมุัต ิ
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ล าดับที ่ ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปีที่ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

5 ปริญญาตร ี หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2560 1 เม.ย. 2560 รอเล่มอนมุัต ิ

6 ปริญญาตร ี หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2559 6 ก.พ. 2559 20 ต.ค. 
2559 

7 ปริญญาตร ี หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการ
จัดการโลจสิติกส์
และโซ่อุปทาน 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2560 1 เม.ย. 2560 รอเล่มอนมุัต ิ

8 ปริญญาตร ี หลักสตูรบญัชี
บัณฑิต  สาขาวิชา
การบัญชี   

บัญชีบัณฑิต
(บช.บ.) 

2559 6 ก.พ. 2559 5 ส.ค. 2559 

9 ปริญญาตร ี หลักสตูร 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์

นิเทศศาสตร
บัณฑิต 
(นศ.บ.) 

2560 1 เม.ย. 2560 รอเล่มอนมุัต ิ

10 ปริญญาตร ี หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
ธุรกิจศึกษา 

ครุศาสตร์
บัณฑิต (คบ.) 

2558 7 มี.ค. 2558 23 ก.ย. 
2558 

11 ปริญญาโท หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต (การ
จัดการทั่วไป) 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 
(บธ.ม.) 

2559 6 ก.พ. 2559 31 ต.ค. 
2559 
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6. จ านวนนักศึกษา 
 นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560   มี
นักศึกษาทั้งหมด 7,230 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 5,341 คน  ภาค กศ.พป. 1,889 คน 
ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 
นักศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี  ภาคปกติ 5,341 73.87 

ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 1,889 26.13 
รวมนักศึกษา 7,230 100 

 

   ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม ร้อยละ 

1.  การจัดการทั่วไป 1,539 761 2,300 31.81 
2.  การเงินและการธนาคาร 356 - 356 4.92 

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 201 - 201 2.79 
4.  การตลาด 401 227 628 8.69 

5.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 665 325 990 13.69 

6.  การบัญชี 658 489 1,147 15.86 
7. นิเทศศาสตร์  487 87 574 7.94 

8.  ธุรกิจระหว่างประเทศ 289 - 289 4.00 

9. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 616 - 616 8.52 
10. ธุรกิจศึกษา 129 - 129 1.78 

รวม 5,341 1,889 7,230 100.00 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา จ าแนกตามชั้นปี 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ตกค้าง รวม 

ภาคปกติ 1,290 1,302 1,347 1,065 337 5,341 

ภาค กศ.พป. 340 347 373 316 513 1,889 

รวม 1,630 1,649 1,720 1,381 850 7,230 
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ตารางท่ี  5 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชา จ านวน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 42 

รวม 42 
 
  ตารางท่ี  6 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามชั้นปี 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวม 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 22 20 42 

               รวม 22 20 42 

 

7. จ านวนบุคลากร  
 จ านวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 มีจ านวน 79.5 คน จ าแนกเป็น 
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 17.5 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 49 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ 8 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 4 คน 
 คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์  2 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  8 คน และอาจารย์ 56.5 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย์  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 28.5 คน 
ปริญญาโท 38 คน ในจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
โดยศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จ านวน 5 คน และลาศึกษาต่อเต็มเวลา 1 คน 
(หมายเหต:ุ การนับจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2560) 
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ตารางท่ี  7 ตารางแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 17.5 22.01 

ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 

พนักงานราชการสายวิชาการ - - 

พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 1.26 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 49 61.64 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 8 10.06 

ลูกจ้างชั่วคราว 4 5.03 

รวม 79.5 100 

 

ตารางท่ี  8 ตารางแสดงจ านวนบุคลากร   จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทัง้หมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - - - - 12 26 38 8.5 17 28.5 66.5 

สายสนบัสนุน - - - 3 4 7 - 2 2 - - - 9 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 2 3 - 1 1 - - - - - - 4 

รวม 1 2 3 3 5 8 12 27 39 8.5 17 25.5 79.5 

 
ตารางท่ี  9   ตารางแสดงจ านวนบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ร้อยละ 
ศาสตราจารย์ - - 

รองศาสตราจารย์ 2 3.01 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 12.03 
อาจารย์ 56.5 84.96 

รวม 66.5 100.00 
 

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2561 
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ตารางท่ี  10  ตารางแสดงรายนามอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อาจารย ์ ลาศึกษา สาขา / มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 

1. อาจารย์พิชามญช์ุ     เลิศวัฒนพรชัย ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัรามค าแหง ทุนมหาวิทยาลัย 
2. อาจารย์วีรศักดิ์        นาชัยดี ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนส่วนตัว 
3. อาจารย์ณัฐวรรณ     สมรรคจนัทร์ ลาบางเวลา มหาวิทยาลยันเรศวร ทุนมหาวิทยาลัย 
4. อาจารย์บุษบงค์       สุวรรณะ ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทุนส่วนตัว 
5. อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภ ู ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
ทุนมหาวิทยาลัย 

6. อาจารย์อัฎศณี เพียรเจรญิวงศ์* ลาเตม็เวลา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT) 

ทุนรัฐบาล 
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ตารางท่ี  11  บุคลากรสายวิชาการ  ข้าราชการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

รายนามข้าราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1  ผศ.ดร.กฤติยา   รุจิโชค    นิเทศศาสตร์  ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2  รศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ นิเทศศาสตร์ ปร.ด. (สหวิทยาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

3  ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ การเงินและการธนาคาร DMS. (Management Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4  ผศ.ดร.ธงชัย   พงศ์สิทธิกาญจนา การจัดการทั่วไป DMS. (Management Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
5  อาจารย์นุสรา    เจนลาภวัฒนกุล เศรษฐศาสตร์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) อาจารย์   

6  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ   ข าเรือง บัญชี ปร.ด. (การจัดการ) อาจารย์  

7  อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีชั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) อาจารย์  
8  อาจารย์ ดร.ไพรัช      มากกาญจนกุล การจัดการทั่วไป DMS. (Management Science) อาจารย์   

9  ผศ.ดร.เยาวภา   บวัเวช นิเทศศาสตร์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
10  อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ บัญชี บธ.ม (การบัญชี) อาจารย์   

11  อาจารย์ ดร.สุชาดา    แสงดวงดี นิเทศศาสตร์ นศ.ด.(นิเทศศาสตร์) อาจารย์   

12  ผศ.ดร.สุภาณี   อินทน์จันทน์ บัญชี ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
13  ผศ.ดร.สุวัฒน์     ฉิมะสังคนันท์ การตลาด   DMS. (Management Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

14  รศ.โสรัจ      กายบริบูรณ์ การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (การบริหารธุรกิจการเงิน) รองศาสตราจารย์  

15  อาจารย์วีรกิจ  อุฑารสกุล บัญชี บช.ม. (การบัญชี) อาจารย์  

16  อาจารย์ ดร.เดช  ธรรมศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 
17  ผศ.วรญา   ทองอุ่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

18  อาจารย์ ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ์ เศรษฐศาสตร์ Ph.D. Agricultural Economics อาจารย์ บรรจุ 15 ธ.ค.60 

 
ตารางท่ี  12  บุคลากรสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 

 
รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1  อาจารย์ผ่องใส   สินธุสกุล การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย์  
2  อาจารย์จันทนา   พงศ์สิทธิกาญจนา การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย์  

3  อาจารย์ ดร.พงษ์สันติ์   ตันหยง การจัดการทั่วไป ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) อาจารย์  

4  อาจารย์ ดร.ดวงใจ    คงคาหลวง การจัดการทั่วไป บธ.ด. /D.B.A อาจารย์  
5  อาจารย์ ดร.มินท์มันตา  หิรัณย์ณภัทร์ การเงินและการธนาคาร Ph.D. Business Administration อาจารย์ ลาออก 1 ก.ค. 61 

6  อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช นิเทศศาสตร์ DM. (Communication Management) อาจารย์  

7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร นิเทศศาสตร์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
8  อาจารย์พิชามญชุ์     เลิศวัฒนพรชัย การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) อาจารย์  ศึกษาต่อนอกเวลา 

9  อาจารย์สุทิศา    ไพบูลย์วัฒนกิจ บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย์ ลาออก 1 มิ.ย.61 

10  อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์   ศรีจ าเริญรัตนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์  
11  อาจารย์กสมล    ชนะสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
อาจารย์  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 

12  อาจารย์สมใจ    เภาด้วง  บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย์  

13  อาจารย์ ดร.พันธิการ์  วัฒนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ ป.เอก  17 ก.พ.61 

14  อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา  เฉลิมกลิ่น การจัดการทั่วไป Ph.D. Management อาจารย์  

15  อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ) 

อาจารย์   

16 * อาจารย์อัฎศณี  เพียรเจริญวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) อาจารย์ ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา** 

17  อาจารย์ ดร.หรรษา   คล้ายจันทร์พงษ์ การจัดการทั่วไป ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ) อาจารย์  

18  อาจารย์วีรศักดิ์   นาชัยดี นิเทศศาสตร์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย์ ศึกษาต่อนอกเวลา 

19  อาจารย์ ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ ธุรกิจระหว่างประเทศ ปร.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) อาจารย์ ป.เอก 7 มิ.ย. 61 

20  อาจารย์ ดร.ศานติ   ดิฐสถาพรเจริญ การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) อาจารย์ ป.เอก  18 ส.ค.60 

21  อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย์   

22  อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์  

23  อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) อาจารย์  

24  อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี บัญชี บช.ม. (บัญชี) อาจารย์  

25  อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์  ปานยินดี การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

วท.ม.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) 

อาจารย์  

26  อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ บัญชี บธ.ม. (บัญชี) อาจารย์ ศึกษาต่อนอกเวลา 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 

27  อาจารย์ ดร.จีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์  

28  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธิ์ตั้งธรรม การจัดการทั่วไป Ph.D. (Business Administration) อาจารย์  

29  อาจารย์วิมลรัตน์    ศรีรัตนกูล เศรษฐศาสตร์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) อาจารย์  

30  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.ม. (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ) อาจารย์  

31  อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข การตลาด บธ.ม. (การตลาด) อาจารย์  

32  อาจารย์ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) อาจารย์ ศึกษาต่อนอกเวลา 

33  อาจารย์ ดร.ชนพงษ์    อาภรณ์พิศาล การจัดการทั่วไป ป.ร.ด. (การจัดการทั่วไป) อาจารย์  

34  อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา ธุรกิจศึกษา ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) อาจารย์  

35  อาจารย์ทิวาพร     ทราบเมืองปัก นิเทศศาสตร์ ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) อาจารย์  

36  อาจารย์จุฑามาส   ศรีชมภู การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) 

อาจารย์ ศึกษาต่อนอกเวลา 

37  อาจารย์นพดล  มณีรัตน์ การจัดการทัว่ไป MBA. (การตลาด) อาจารย์  

38  อาจารย์เสาวนีย์  มะหะพรหม การจัดการทั่วไป MBA. (การจัดการทั่วไป) อาจารย์  

39  อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์   ฤทธิบุญไชย การจัดการทั่วไป ปร.ด. (การจัดการ) อาจารย์  

40  อาจารย์พันธุ์ธัช      โตโพธิ์ไทย การจัดการทั่วไป MSc. (การตลาด), B.B.A. (Hospitdity 
Management) 

อาจารย์ ลาออก 1 มิ.ย.61 

41  อาจารย์วินัย          บุญคง นิเทศศาสตร์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) อาจารย์  

42  อาจารย์รชต          หวังจันทร์ การตลาด บธ.ม. (การตลาด) อาจารย์ ลาออก 1 มิ.ย.61 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 

43  อาจารย์ปิยะดา       คัมภิรานนท์ การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงิน) อาจารย์  

44  อาจารย์พงศ์ชยนต์   ศรีสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่
อุปทาน) 

อาจารย์  

45  อาจารย์นิตยา         งามยิ่งยง ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.ม.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) อาจารย์  

46  อาจารย์ ดร.ภัธรภร  ปุยสวุรรณ ธุรกิจศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) อาจารย์  

47  อาจารย์สุปรีชญา     บุญมาก การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

วทม. (การจัดการด้านโลจิสติกส์) อาจารย์ ปฏิบัติงาน 3 ก.ค. 60 

48  อาจารย์พัชรกันต์      นิมิตรศดิกุล การจัดการทั่วไป บธ.ม. บริหารธุรกิจ อาจารย์ ปฏิบัติงาน 3 ก.ค. 60 

49  อาจารย์เฌอมินทร์    เศรษฐ์ธีราธัญ ธุรกิจระหว่างประเทศ MBA. (International Business) อาจารย์ ปฏิบัติงาน 17 ก.ค.60 

50  อาจารย์ธนาธิป        พัวพรพงษ์ การเงินและการธนาคาร MBA. (การเงิน) อาจารย์ ปฏิบัติงาน 15 มิ.ย. 61 

51  อาจารย์สุพินดา        ฤทธิจันทร์ ธุรกิจศึกษา กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) อาจารย์ ปฏิบัติงาน 9 ก.ค. 61 

52  อาจารย์กนกวรรณ     นิ่มทัศนศิริ ธุรกิจศึกษา บธ.ม. (การประกอบการ) อาจารย์ ปฏิบัติงาน 9 ก.ค. 61 
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ตารางท่ี 13  บุคลากรสายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 
พนักงานราชการ   สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสุวรรณี   วิชัยค าจร ผู้ช่วยเลขานุการคณะ  
 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวอุทัยวรรณ  รุ้งทองนิรันดร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (หลักสตูร และนักศึกษา
ปริญญาโท) 

 

2 
นางสาวลักขณา    อินทาปัจ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ธุรการ และงานสาร
บรรณ) 

 

3 
นางสุกัญญา  สังข์ทองงาม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ผลิตเอกสาร และ
อุปกรณ์สนบัสนุนการเรยีนการสอน) 

 

4 
นายชัชนนท์   พันธ์แจ่ม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ควบคมุห้องปฏิบัติการ
นิเทศศาสตร์, งานโสตทัศนูปกรณ)์ 

 

5 นางสาวสร้อยมณี  เดชะ นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)  
6 นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์ เจ้าหน้าบรหิารงานท่ัวไป (งานอาคารสถานท่ี)  

7 นางสาวปิยวรรณ  ชินตานนท์ นักวิชาการศึกษา (พัสดุ)  
8 นายธรรมรัตน์  ธารรีักษ ์ นักวิชาการศึกษา (คอมพิวเตอร์)  

 

ลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาคร  ปราสาร ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน)  

2 นางนฤดี  นกเอี้ยงทอง ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน)  
3 นางสาวจันทิมา  ชาวนาฟาง ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน)  

4 นายปราสาร  สุวรรณศร ี ลูกจ้างช่ัวคราว (คนงาน)  
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ตารางท่ี  14  รายนามอาจารย์พิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ 
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/ 2560 
นายคิรสั           สุวรรณเกิด บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

นายชัยยันต์       ชูตระกูล MBA. (MARKETING) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงจติ  ปัญญชุณห ์ คบ.(ประวัติศาสตร์), กศ.บ. (ภาษาไทย) 

นางศิริพร         สนคะมี บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
นายพงศกร       บัวทอง ศศ.ม. (การแปล), ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

นายสุรสีห์         คล้ายบวร  บธ.ม. (บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ)  
นางวิรงรอง       กุลพาณิช บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิรริักษ์ ศรีเสวก บธ.ม. การบัญช ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสิริ   สุขผ่อง บธ.บ. (การบัญชี) 

นายพิจักษ์   จันทวิโรจน ์ บธ.ม. การบัญช ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  บุญทานนท์ DMS. (Management Science) 
นางชญาพรรธณ์  หาญสวสัดิ ์ บธ.ม. (การตลาด) 

นางสาววันเพ็ญ  คงวัฒนกุล พบ.ม. การบริหารการเงิน 
นายสมชาย  ธรรมโมหะเว บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 

นางพิรานันท์  จันทวิโรจน ์ บธ.ม. (การบัญชี) 
นายชัยวัฒน์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล บธ.ม. (การบัญชี) 

นางสาวรัญชิดา  กฎศีร ี บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
นายสุรสิทธ์ิ  จรัสเพ็ชร วท.ม. (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์) 

นายอวิโรธน์  ชุติวโรภาส บธ.ม. (การตลาด) 
นางพิชามณช์  ปวีร์วรานันท์ บธ.ม. (การจัดการ) 
นายสิริพงศ์  ไชยชนะ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 

ภาคเรียนที่ 2/ 2560 
นายชัยยันต์       ชูตระกูล MBA. (MARKETING) 
นางศิริพร          สนคะมี บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
นายสุรสีห์         คล้ายบวร บธ.ม. (บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  บุญทานนท์ DMS. (Management Science) 
นางสาววันเพ็ญ  วัฒนกุล พบ.ม. การบริหารการเงิน 

นางวิมล  ประคลัภ์พงศ ์ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงจติ  ปัญญชุณห ์ คบ.(ประวัติศาสตร์), กศ.บ. (ภาษาไทย) 

นายชัยวัฒน์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล บธ.ม. (การบัญชี) 
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8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
    8.1. งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย
ทั่วไป เป็นงบประมาณแผ่นดิน 7,445,618.00 บาท งบด าเนินงาน (เงินรายได้) 11,127,584.00 บาท 
และงบบัณฑิตวิทยาลัย 330,000 บาท 
 

ตารางท่ี  15  งบประมาณประจ าปี 2561 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ (งานพัฒนา) ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 7,445,618 39.39 

งบด าเนินงาน(เงินรายได้) 11,127,584 58.87 

งบบัณฑิตวิทยาลัย 330,000 1.74 
รวม 18,903,202 100.00 

 
ตารางท่ี 16  เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ (งานพัฒนา)  จ าแนกตาม คณะและสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 6,814,694.50 59.48 

การจัดการทั่วไป 930,841.50 8.12 

การเงินและการธนาคาร 385,260.00 3.37 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 183,790.00 1.60 

การตลาด 323,025.00 2.81 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 541,170.00 4.72 

การบัญชี 641,000.00 5.60 

นิเทศศาสตร์ 555,630.00 4.84 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 175,690.00 1.53 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 441,821.00 3.86 

ธุรกิจศึกษา 134,660.00 1.18 
บัณฑิตวิทยาลัย 330,000.00 2.89 

รวม 11,457,582.00 100.00 
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8.2. อาคารสถานที่ 
 

 อาคารสถานที่ ที่คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และ
อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์  
 

 อาคารเรียน เอ 6 จ าแนกตามการใช้สอย ดังนี้ 
 1. ห้องปฏิบัติการ 
  1.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน    6  ห้อง 
  1.2 ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์   จ านวน    1  ห้อง 
  1.3 ห้องปฏิบัติการบัญชี    จ านวน    1  ห้อง 
  1.4  ห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร จ านวน    1  ห้อง 
 2. ห้องเรียน      จ านวน   9  ห้อง 
 

อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ จ าแนกตามการใช้สอย ดังนี้ 
 1. ห้องเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท   จ านวน  2 ห้อง 
 2. ห้องประชุม             จ านวน  2 ห้อง 
 3. ห้องพักอาจารย์     จ านวน 10 ห้อง 
 4. ห้องเรียน      จ านวน  12 ห้อง 
 5. ห้องส านักงานคณะ    จ านวน    1 ห้อง 
 6. ห้องคณบดี     จ านวน    1 ห้อง 
 7. ห้องประชาสัมพันธ์    จ านวน    1 ห้อง 
 8. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้    จ านวน    1 ห้อง 
 9. ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน    1 ห้อง 
 10. ศูนย์การวิจัย และบริการวิชาการ   จ านวน    1 ห้อง 
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สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
  1. Ethernet Switch     จ านวน    4 รายการ 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ส าหรับอาจารย์)  จ านวน   68 รายการ 
 3. กระดานไวท์บอร์ด     จ านวน   13 รายการ 
  4. เครื่องปรับอากาศ     จ านวน 148 รายการ 
        5. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  (ประจ าห้องเรียน)  จ านวน   45 รายการ 
  6. จอ LCD      จ านวน   33 รายการ 
        7. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ    จ านวน 313 รายการ 
        8. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    จ านวน     2 รายการ 
  9. เครื่องดูดฝุ่น      จ านวน     1 รายการ 
        10. เครื่องตรวจข้อสอบ     จ านวน     1 รายการ 
  11. เครื่องเติมอากาศ     จ านวน     2 รายการ 
  12. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ    จ านวน     2 รายการ 
        13. เครื่องถ่ายเอกสาร     จ านวน     3 รายการ 
  14. เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น    จ านวน   11 รายการ 
  15. เครื่องท าลายเอกสาร     จ านวน     1 รายการ 
  16. เครื่องรับโทรทัศน์ LCD    จ านวน     3 รายการ 
  17. เครื่องส ารองไฟ     จ านวน    10 รายการ 
  18. เครื่องสะสมก าลังไฟ     จ านวน     3 รายการ 
        19. เครื่องเสียงติดตั้ง     จ านวน   11 รายการ 
  20. เครื่องขยายเสียง     จ านวน     6 รายการ 
  21. ชุดเครื่องเสียงประจ าห้อง    จ านวน     9 รายการ 
        22. เครื่องอัดส าเนา     จ านวน     3 รายการ 
  23. ซุ้ม       จ านวน     2 รายการ 
  24. ตู้เก็บเอกสาร     จ านวน  116 รายการ 
  25. โต๊ะท างาน/ โต๊ะคอมพิวเตอร์/ โต๊ะประชุม  จ านวน  120 รายการ 
  26. ถังดับเพลิง      จ านวน     7 รายการ 
  27. ถังต้มน้ าไฟฟ้า     จ านวน     1 รายการ 
  28. โทรสาร      จ านวน     1 รายการ 
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  29. เก้าอ้ีท างาน/ เก้าอ้ีบุนวม/ เก้าอ้ีเรียน   จ านวน  489 รายการ 
  30. เครื่องฟอกอากาศ     จ านวน     5 รายการ 
  31. บอร์ด      จ านวน    8 รายการ 
  32. ป้ายไฟวิ่ง      จ านวน    1 รายการ 
  33. ศาลา       จ านวน    2 รายการ 
  34.  เครื่องปริ้นเตอร์     จ านวน  46 รายการ 
  35. หนังเบากรุลาย     จ านวน    1 รายการ 
  36. พัดลมดูดอากาศ     จ านวน  76 รายการ 
  37. เวที       จ านวน    1 รายการ 
  38. เสาธง      จ านวน    1 รายการ 
  39. ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ (อุปกรณต์่าง ๆ รวมทั้งสิ้น)  จ านวน  119 รายการ 
  40. ตู้เก็บอุปกรณ์     จ านวน    4 รายการ 
  41. ถังน้ า       จ านวน    3 รายการ 
  42. เครื่องเรียงเอกสารและเย็บเอกสาร   จ านวน    2 รายการ 
  43. กันสาด      จ านวน    5 รายการ 
  44. เคาเตอร์บูท      จ านวน    1 รายการ 
  45. โซฟา       จ านวน    2 รายการ 
  46. เครื่องขัดพ้ืน      จ านวน    1 รายการ 
  47. ระบบอุปกรณ์กระจายเสียง    จ านวน    4 รายการ 
  48. เคาเตอร์ และลอกเกอร์    จ านวน    1 รายการ
  49. ม่านปรับแสง      จ านวน   14 รายการ  
  50. SWITCH อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน     2 รายการ 
  51. รถเข็น      จ านวน     1 รายการ 
  52. โปรแกรมส าเร็จรูป (อุปกรณ์ไม่มีตัวตน)   จ านวน     1 รายการ 
  53. พาร์ทิชั่น      จ านวน     1 รายการ 
  54. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ าวน 4 รายการ 
 

9. เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของคณะ 
      “บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
จากการรายงานผลการด าเนินงานของคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา ตามข้อเสนอแนะ แนวทางพัฒนาปรับปรุง ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งในหัวข้อนี้เป็นการ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ รวมทั้งผลการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น  และเพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
ดังนี้ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2559 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

1. คณะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

1. คณะฯจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 
2. จัดโครงการที่เสริมทักษะการเขียน
เอกสารทางวิชาการ 
 

2.ระบบฐานข้อมูลบุคลากรไม่ เป็น
ปัจจุบันและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างคณะและส่วนกลาง 

คณะวิทยาการจัดการใช้ฐานข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะและ
ส่วนกลาง  

3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบใน
การลาศึกษาต่อเพ่ือให้เอ้ือต่อการน า
ศักยภาพหลังส าเร็จการศึกษามาใช้ 

คณะฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ 
โดยการแจ้งข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา หรือการให้ทุนทางไลน์กลุ่ม
อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ และเว็บไซต์คณะวิทยาการา
จัดการ 

4. การค านวณ นักศึ กษาเต็ม เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าควร
พิจารณาน าอาจารย์ที่สอนรายวิชา GE 
และอาจารย์ที่ไม่มีหลักสูตรสังกัดมา
พิจารณาเป็นภาพรวมของคณะด้วย 
ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทาง
ในการจ าแนกข้อมูลให้สะท้อนภาพ 
FTES ที่ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ภาระงาน

คณะฯ มีการค านวณนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
พิจารณาน าอาจารย์ที่สอนรายวิชา GE 
และอาจารย์ที่ไม่มีหลักสูตรสังกัดมา
พิจารณาเป็นภาพรวมของคณะ 
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องค์ประกอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2559 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สอนที่แท้จริงของอาจารย์ในคณะ 

5. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษาที่สามารถสะท้อน
การพัฒนานักศึกษาจากแผนได้ ซึ่งควร
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาใน 5 ด้าน 
ได้แก่  คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

คณะฯ ส่ งเสริมให้ความรู้ เรื่องการ

ก าห น ด ตั ว ชี้ วั ด ค ว าม ส า เร็ จ ขอ ง

แผนพัฒนานักศึกษาที่สามารถสะท้อน

ให้เห็นถึงการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

 6. ทุกกิจกรรมในแผนพัฒนานักศึกษา
ควรวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมให้
สะท้อนความเชื่อมโยงของคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติทั้ง 5 ด้าน เพ่ือสะท้อนให้เห็น
จ านวนกิจกรรมที่มุ่งเน้นในแต่ละด้าน 

คณะฯ วิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่
สะท้อนให้เห็นจ านวนกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ในแต่ละด้าน 

7. วิเคราะห์การให้บริการด้านต่าง ๆ 
กับนักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือให้เกิด
การให้บริการที่มีคุณภาพและทบทวน
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ 

คณะฯ  วิเคราะห์การให้บริการด้าน
ต่าง ๆ กับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย 

1. ควรมีระบบสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์ได้รับทุนวิจัยในทุกสาขาวิชา 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและบริการทาง
วิชาการ 
2. กิจกรรมการพัฒนาชุดโครงการวิจัย
แ บ บ ส ห วิ ท ย า ก า ร  ตั้ ง แ ต่ ก า ร
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร การลงพ้ืนที่หา



59 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2559 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โจทย์ การพัฒนาข้อเสนอโครงการโดย
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์การวิจัยการคณาจารย์
ผ่านสื่อใหม่(เช่น เว็บไซต์ ,ไลน์)  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
5. โครงการคลินิกวิจัย 

 2. ควรยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
ฐานข้อมูลสากลตามประกาศ กพอ. 

คณะจัดท าวารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ฐาน 2 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริการ 
วิชาการ 

จากปีการศึกษา 2559 องค์ประกอบที่ 
3 ไม่มีข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
จึงได้น าจุดแข็ง มาเสริมสร้างจุดแข็ง
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  โ ด ย มี
รายละเอียดดังนี้ 
จุดแข็ง 
คณาจารย์ในคณะฯ มีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการและมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาได้ทุก
โครงการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติวิชาชีพใน
โครงการบริการวิชาการให้มากยิ่งข้ึน 
เช่นทักษะทางด้านบัญชี 

คณะมุ่ งเน้นจัดท าโครงการบริการ
วิชาการด้านทักษะวิชาชีพ 

องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุง 

ศิลปะและ 

1. ทบทวนตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนเพ่ืออนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

คณ ะวิท ย าการจั ด ก าร  มี ตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่
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องค์ประกอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2559 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาม
จุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. ทบทวนรายละเอียดของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค ณ ะ วิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร ท บ ท ว น
รายละเอียดของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 

การบริหารจัดการ 

1. การค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของแต่ละหลักสูตรควรมีการปันส่วนให้
ครบทุกพันธกิจ และมีการใช้เกณฑ์การ
ปันส่วนให้หลากหลาย เหมาะกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน 

1. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระดับ
คณะ 
2. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของคณะ 

2.แผนบริหารบุคลากรด าเนินการให้
ครอบคลุมทุกมิติได้แก่ การรับและ
แต่งตั้งบุคลากร การธ ารงไว้ของ
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการ
เกษียณของบุคลากร 

1 . แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารบุคลากรและกรรมการก ากับ
ติดตามแผนพัฒนาแผนบริหารบุคลากร
ครอบคลุมทุกมิต ิ
2. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผน
บริหารบุคลากร 
3 . เสนอแผนบริห ารบุ คลากรต่ อ
กรรมการประจ าคณะ 

3. ควรด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากกระบวนการการจัดการความรู้ 
(KM) 

คณะวิทยาการจัดการจัดท าโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
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ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ กรรมการ 
    อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ  
    อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
    อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 
เกณฑ์การประเมิน :  
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
 คะแนนที่ได้  =   
 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   เปิดสอน

ทั้งหมด 11 หลักสูตร ประกอบหลักสูตรปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร 
คณะได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  
 

ตารางที ่1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร ผลประเมิน 
58 59 60 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 3.80 3.97 3.90 

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3.51 3.21 3.47 

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.06 3.29 3.51 
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ 3.43 3.71 3.81 

5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2.86 3.60 3.69 

6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.82 3.43 3.37 
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทาน 
3.17 3.23 3.33 

8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2.92 3.13 3.45 

9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 3.11 3.13 3.23 

10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 2.67 3.12 3.12 
11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3.13 3.36 3.58 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 34.48 37.18 38.46 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 11 11 11 
คะแนนที่ได้ 3.13 3.38 3.50 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ย 3.10 ค่าเฉลี่ย 3.50 3.50 คะแนน  บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการด าเนินงาน 
การติดตาม ส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตร
เพ่ิมขึ้น 

หลักสูตรน าคะแนนการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรในปีถัดไป 

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
1.1.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ของทุกหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

1.1.1.2 รายงานผลการด าเนินงาน (มคอ7) ทุกหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ 1.2   :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ กรรมการ 
    อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ  
    อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
    อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ 
สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัย
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือ
จุดเน้นของหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 
ระหว่าง 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 ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 66.5 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  28.5 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 
 
ตารางท่ี 1.2-1  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

สาขา 

จ านวนอาจารย ์ รวมจ านวนอาจารย ์
ปฏิบตัิงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
ปฏิบตัิงาน

จริง 
ลาศึกษาต่อ 

ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

สาขาการเงินและการธนาคาร 4 0 0 0 4 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 15 0 0 0 15 

สาขาวิชาการตลาด 4 0 0 0 4 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 4 0 0 0 4 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

4 0 0 0 4 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 0 1 0 10 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 4 0 0 0 4 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก  × 5 

                                      40 
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โซ่อุปทาน 

สาขาวิชาบัญชี 8 0 0 0 8 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 9 0 0 0 9 

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 1 0 0 0 1 

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 3.5 0 0 0 3.5 

รวม 65.5 0 1 0 66.5 

 
ตารางที่ 1.2-2  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (นับรวมที่ลา
ศึกษาต่อ) 

สาขา 

จ านวนอาจารย ์

วุฒิปริญญาตร ี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 

0 0 0 3 2 2 2 2 2 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 0 0 0 8 9 5 7.5 8 7 

สาขาวิชาการตลาด 0 0 0 4 4 3 1 1 1 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

0 0 0 4 4 3 0 0 1 

สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

0 0 0 4 3 3 0 1 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 7 7 7 3 3 3 

สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน 

0 0 0 4 4 3 0 0 1 

สาขาวิชาบัญชี 0 0 0 6 6 6 2 2 2 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 0 0 0 3 3 3 6 6 6 

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 0 0 0 0 0 0 2 2 1 

กลุม่รายวิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 3 3 3 0 0 0.5 

รวม 0 0 0 46 45 38 23.5 25 28.5 

ร้อยละ 0 0 0 66.19 61 57.14 33.81 39 42.86 
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ตารางท่ี 1.2-3 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - - - 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 46 45 38 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 23.5 25 28.50 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 69.5 65 66.50 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0 0 0 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 66.19 61 57.14 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 33.81 39 42.86 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 42.86 5 คะแนน  บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  
เกินเป้าหมายส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ   

จัดโครงการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรสนใจเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาเอก เช่น การจัดภาระการ
สอนที่ ไม่มากจนเกินไป การจัดตารางสอนที่ เอ้ือให้
อาจารย์มีเวลาในการพัฒนาตนเอง การหาทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อ 

 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
1.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเหตุ 
         สูตร   1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =   28.5   x    100 
             66.5 
       =   42.86 
                   2.  แปลงค่าร้อยละ         =  42.86 x  5    
            40     
         = 5.40 
  คิดค่าคะแนนเท่ากับ  5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    :   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ กรรมการ 
    อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ  
    อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
    อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป   
 

 สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
60 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 66.5 คน ในจ านวนนี้มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  10 คน  
คิดเป็นร้อยละ  15.04 
 
ตารางท่ี 1.3-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

ศาสตราจารย์ คน - - - 

รองศาสตราจารย์ คน 1 2 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 9 7 8 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 59.5 56 56.5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษา
ต่อ) 

คน 
 

69.5 65 66.5 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. 
และ ศ.)  

ร้อยละ 
 

14.39 
 

13.85 15.04 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. 
รศ. และศ.) 

คะแนน 
 

1.20 
 

1.15 1.25 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง
วิชาการ 

คะแนน 
-  

-4.19 +8.71 

 



71 
 

ตารางท่ี 1.3-2 จ านวนอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนกตามสาขา 

สาขา 

จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทางวชิาการ 

ไม่มีต าแหน่ง 
ผู้มีต าแหน่งทางวชิาการ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2 1 1 - 4 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 14 1 - - 15 

สาขาวิชาการตลาด 3 1 - - 4 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 4 - - - 4 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 1 - - 4 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 - - - 10 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

4 - - - 4 

สาขาวิชาบัญชี 7 1 - - 8 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 3 1 - 9 

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 1 - - - 1 

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 3.5 - - - 3.5 

รวม 56.5 8 2 0 66.5 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 15.04 1.25 คะแนน  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางปรับปรุง 

มีอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย
กว่าเป้าหมาย 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนต าราเพ่ือ
ความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีการติดตามผลหลังการ
เข้าร่วมโครงการ 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.3.1  รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
   
 
   
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนที่ได้  =   
 

 
 คะแนนที่ได้  =   
 
3. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
 

ปีการศึกษา 2559 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 

 
 คะแนนที่ได้  =   
 
ปีการศึกษา 2560 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
 
 คะแนนที่ได้  =   
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ     × 100 
                              60 

   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       × 5 

                                               60 

10   ×  100         =    15.04 
                             66.5 

15.04 ×    5         =  1.25 
                   60 

(1.15-1.20) × 100         =  -4.17 
                  1.20 

(1.25-1.15) ×  100         =  +8.70 
                   1.15 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    :   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ กรรมการ 
    อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ  
    อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
    อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี  เดชะ 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 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนน
หลักสูตรนั้น ๆ  
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สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา

ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) 

โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  

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

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้  

3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) 

 
       =    
 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับ

ปริญญานั้น ๆ 
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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 พาณิชยศาสตร์ 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 
    2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
           
        คะแนนที่ได้ =  5 -  
 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สดัสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ 

จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน     X  100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3 

4 
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ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์ 

ประจ าทั้งหมด 66.5 คน จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 5,341 คน     
 
ตารางท่ี 1.4-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  

ปี พ.ศ. 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 

จ านวน
อาจารย์(
ปฏิบัติงา
นจริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย์ 

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนน 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

     

2558 6,547 124 - 4,463 69.5 64.22 156.88 2.50 
2559 7,361 49 - 6,490 65 45.11 81 2.50 
2560 5,341 42 - 7,272 66.5 44.66 78.64 2.50 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

2.5 คะแนน 2.5. คะแนน 2.5 คะแนน  บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

       - ควรวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์  
ที่สามารถก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิต  
ที่มีคุณภาพในอนาคต  
       - คณะมี แผนการเพ่ิ มอัตราก าลั งอาจารย์ผู้ สอน ให้
สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 
ก่อนที่จะมีการเปิดภาคการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา 
       - มีการจัดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น ระบบ LMS และ
เว็บไซด์ของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองและตลอดเวลา 
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รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.4.1.1 สรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมายเหตุ การค านวณ  
1. ค่า FTES ด้านครศุาสตร์ = 22.19 
จ านวนอาจารย์ 5 คน 
 สัดส่วน 22.19/ 5  = 4.44 

 สัดส่วนอ้างอิง 30: 1  (4.44-30)  100 
    30 
    = -85.20 
 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2. ค่า FTES ด้านบริหารธุรกจิ = 2746.75 
 จ านวนอาจารย์ 61.5 คน 
 สัดส่วน 2746.75/ 61.5  = 44.66 

 สัดส่วนอ้างอิง 25: 1  (44.66-25)  100 
    25 
    = 78.64 

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 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ กรรมการ 
    อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ  
    อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
    อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้
ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ
ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

       คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละหมู่เรียนคอยให้
ค าปรึกษากับนักศึกษาเรื่องการเรียนการสอน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเรื่องอ่ืน ๆ 
(1.5.1.1) 
2. ด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนควบคุม ก ากับและดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากระบบ MIS  (1.5.1.2) โดยการตั้งกลุ่ม 
line ห้อง(หมู่เรียน) และ line กลุ่มสาขาวิชา เพ่ือไว้คอยแจ้ง
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ข่าวสารและให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการขอทุนเรียน 
เรื่องการสอบเก็บชั่วโมงภาษาอังกฤษ ก ากับติดตามนักศึกษาที่
ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ เป็นต้น  
3. มหาวิทยาลัยได้จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีชั่วโมงโฮมรูมประจ า
สัปดาห์ ในวันพุธ เวลา13.30-14.30น. นอกจากนั้น อาจารย์ที่
ปรึกษายังจัดช่วงเวลานอกเหนือจากชั่วโมงโฮมรูมเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถมาขอค าปรึกษาได้ตามวันและเวลาที่อาจารย์
ไม่มีชั่วโมงสอน (1.5.1.3)  
4. คณะฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพกายจิตใจ และให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้
นั กศึ กษ าทุ กคน ใน เบื้ อ งต้ น  แต่ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งผ่ าน
มหาวิท ยาลั ย  รองคณ บดีท าหน้ าที่ ป ระสานและส่ ง ต่ อ
มหาวิทยาลัย(1.5.1.4  
 5. นอกจากการให้ค าปรึกษาในชั่วโมงโฮมรูมแล้ว  คณะฯ มี
หน่วยให้บริการและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ิมเติม ในกลุ่ม 
Facebook ของนักศึกษาแต่ละรุ่นโดยในกลุ่มจะประกอบไปด้วย
อาจารย์และสโมสรนักศึกษาช่วยกันหาข้อมูลและบอกแนวทาง
ในการแก้ ไขปัญหา ผ่ าน  Page Facebook และกลุ่ ม  line 
สโมสรนักศึกษา (1.5.1.5) และกลุ่ม Facebook ของสโมสร
นักศึกษา เพ่ือให้สโมสรนักศึกษาได้ปรึกษากันในด้านกิจกรรม
และอ่ืนๆ (1.5.1.6)  มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแจ้ง
ให้นักศึกษาได้ทราบถึงการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาฯ 
ระเบียบปฏิบัติการแต่งกายและกิจกรรมภายในคณะฯ(1.5.1.7)  

2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

     คณะฯ จัดท าเว็ปไซต์คณะฯ เว็บบล็อกศิษย์เก่า เพ่ือใช้ใน
การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่นักศึกษารวมทั้ งศิษย์ เก่า และ
นอกจากนั้นยังมีเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็ปไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา(1.5.2.1) ที่นักศึกษาสามารถหาข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ รวมทั้งข่าวสารกิจกรรม  แหล่งสมัครงาน 
และข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีการ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จัดตั้งกลุ่ม Facebook โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา(1.5.2.2)  เพ่ือ
ใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและให้ค าปรึกษา เช่น 
กลุ่ม Facebook ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือแจ้งกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร และกลุ่ม Facebook ทั้งศิษย์ปัจจุบันแยก
ตามปีการศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้ง Facebook กลุ่มหัวหน้า
หมู่เรียนตั้งแต่นักศึกษาปีการศึกษา 2556 - 2560 เพ่ือแจ้ง
ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานที่ต้องการรับสมัคร (1.5.2.3)  
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ได้แก่โครงการ  
      1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนากิจการนักศึกษาได้
จัดให้ความรู้นักศึกษาที่ก าลังจะเป็นบัณฑิตเรื่อง ต้องเตรียมตัว
และปฏิบัติตัวอย่างไรจึงได้งานท า และในงานเดียวกันคณะได้ขอ
ความร่วมมือกับจัดหางานจังหวัดนครปฐมจัดตลาดนัดแรงงาน 
(ระดับคะแนนประเมิน  4.45 )(1.5.2.4) 
      2. โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม วันที่  24-25พ.ค.2561 จัดตลาดนัดแรงงาน ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม (1.5.2.5) (คะแนนประเมิน 4.32 ) 
      3. จัดหาทุนเรียนฟรีให้กับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาขาด
แคลนทุนในการเรียน  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

    คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาดังนี้  
       1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่เป็น
ศิษย์เก่าในแต่ละสาขาวิชา มาให้ข้อมูลในชีวิตการท างานใน
หัวข้อ “ต้องเตรียมตัวและปฏิบัติตัวอย่างไรจึงได้งานท า” เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการท างาน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  4 
(1.5.3.1) วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนา
กิจการนักศึกษา ในการจัดโครงการดังกล่าวได้ระดับคะแนน  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

4.45 อยู่ในระดับดี 
         2. โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2560 ระยะที่ 1 เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่  3  
กันยายน 2560  ถึง วันที่  17  พฤศจิกายน  2560  (นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะออกฝึกงาน) ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานใน
ภาคเรียนที่ 2 / 2560 เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกงานและถือเป็นหนึ่งในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (1.5.3.2) 
         3. โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับส านักงานจัดหางาน
จังหวัดนครปฐม วันที่  24-25พ.ค.2561 จัดตลาดนัดแรงงาน ณ 
อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม (1.5.3.3) (คะแนนประเมิน 4.32 ) 
 

4 ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5 

    คณะฯ ได้ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมในแต่ละ
กิจกรรม โดยการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
ดังนี้  

ที ่ เกณฑ์การด าเนินงาน  คะแนน ผล 
1 ด้ า น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้

ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ 
   ชีวิตแก่นักศึกษา 

4.10 ดี 

2 ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงาน กิจกรรมพิเศษนอก 
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

4.09 ดี 

3 ด้ านกิจกรรมเตรียมความ 4.11 ดี 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

พร้อม เพ่ื อการท างาน เมื่ อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

รวม  4.10  ดี 

         จากการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการยังพบว่า มีนักศึกษาบางคนก าลังประสบกับปัญหา
เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากมีนักศึกษาได้ผลการ
เรียน E ในรายวิชามีการปรับปรุง เช่นวิชาหลักการบัญชีชั้นต้น 1 
และ 2 ปรับปรุงเป็นการบัญชีการเงิน และนอกจากนนี้ยังพบว่ามี
นักศึกษาบางคนเป็นนักศึกษาตกค้าง (นักศึกษาไม่ จบตาม
โครงสร้างหลักสูตร) และจากผลการประเมินนักศึกษาพบว่า 
หัวข้อในเรื่องของความทันสมัยและความชัดเจนของข้อมูลแหล่ง
งาน รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือจัดหางานของคณะยังมีระดับ
คะแนนที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืนคือ ได้คะแนนประเมิน 4.07  

5 น าผลการประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล
เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของ
นักศึกษา 

      คณะได้ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ ซึ่งจากการประเมินพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนยังคงมี
ความต้องการในแต่ละด้านดังนี้  
1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่า มีนักศึกษาบางคนก าลังประสบกับ
ปัญหาเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากมีนักศึกษาได้ผล
การเรียน E ในรายวิชามีการปรับปรุง มีนักศึกษาตกค้างบางส่วน
ที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดตารางเรียนหรือการวางแผนการ
เรียนของตนเอง เพ่ือให้จบครบตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ง
นักศึกษาอยากจบเร็วหลังจากที่เป็นนักศึกษาตกค้าง(ปี 5) และ
ยังพบว่านักศึกษาไม่สามารถลงเรียนในบางรายวิชาได้เนื่องจากมี
บางสาขามีการปรับปรุงหลักสูตร  จึงได้มีการตั้ง Facebook 
เพ่ือช่วยในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคอยให้ค าปรึกษาเมื่อ
นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาต่างๆและเป็น
สื่อกลางในการติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาผลที่ได้
นักศึกษานักศึกษาจบการศึกษาเร็วขึ้นกว่าปกติเช่น นักศึกษาที่
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ติด E ในรายวิชาหลักการบัญชีชั้นต้น 1 ซึ่งต้องผ่านหลักการ
บัญชีชั้นต้น 1 ก่อนแล้วเรียนหลักการบัญชีชั้นต้น 2 ต่อบัญชีเพ่ือ
การจัดการ ซึ่งนักศึกษาต้องเสียเวลา 1 ปี ครึ่ง คณะก็จะท า
หน้ าที่ ในการป ระสานงานอาจารย์ผู้ ส อน  ท าบั นทึ กถึ ง
มหาวิทยาลัยขอเปิดหมู่เรียนพิเศษซึ่งก็จะท าให้นักศึกษาสามารถ
จบเร็วขึ้นบางคนอาจจะใช้เวลาเพียง 1 ภาคเรียนก็สามารถจบได้ 
บางคนก็ใช้เวลา 2 ภาคเรียนก็สามารถจบครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรได้ (บันทึกข้อความขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ) (1.5.5.1) 
 2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงาน กิจกรรมพิ เศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
        จากผลการประเมินนักศึกษาพบว่า หัวข้อในเรื่องของ
ความทันสมัยและความชัดเจนของข้อมูลแหล่งงาน รวมทั้งการ
ให้บริการช่วยเหลือจัดหางานของคณะ มีค่าคะแนนประเมิน4.07 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหัวข้ออ่ืน ๆ คณะจึงได้ร่วมมือกับจัดหางาน
จังหวัดนครปฐมและกลุ่มพันธมิตรเครือข่ายจัดตลาดนัดแรงงาน 
โดยการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ
ช่วงที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกงานเสร็จแล้ว และนอกจากนี้ยังมีการ
จัดฝึกอาชีพเช่น การท าพวงกุญแจ การประกอบอาหาร การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจมาฝึก
อาชีพในเวลาดังกล่าวด้วย  
3. ด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
           จากผลการประเมินพบว่าความหลากหลายของกิจกรรม
เตรียมความพร้อมมีค่าอยู่ 4.11 ซึ่งมีค่าน้อยคณะได้จัดกิจกรรม
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกไปฝึกงานกับหน่วยงานภายนอก ในช่วง
ปิดภาคเรียน ที่ 1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 และออกฝึกงาน
งานในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  
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6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

        คณะฯ มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าได้แก่   
      1. กลุ่ม Facebook ศิษย์เก่าเพ่ือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่ต้องการรับสมัครงาน (1.5.6.1)  
       2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ
ศิษย์เก่าโดยการให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน  และรองรับการท างานใน
ยุ ก ต์ ไท ย แ ล น ด์  4 .0   ใน วั น ที่  2 0  สิ งห าค ม  2560  ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ (1.5.6.2)  
        3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการเชิญ
ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงานมาให้
ความรู้กับรุ่นน้องในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการท างาน 
(1.5.6.3) และมีการจัดตลาดนัดแรงงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ศิษย์
เก่าได้มีทางเลือกในการท างานเพ่ิมมากขึ้น วันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนากิจการนักศึกษา 
         4. โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับส านั กงานจัดหางาน
จังหวัดนครปฐม วันที่  24-25พ.ค.2561 จัดตลาดนัดแรงงาน ณ 
อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม (1.5.6.4) (คะแนนประเมิน 4.32) 
         5. โครงการอบรมและสัมมนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
2 (ฉบับปรับปรุง 2560)เรื่องสินค้าคงเหลือ ในวันที่ 29 มิถุนายน 
2561 ณ ห้อง 204 อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
(1.5.6.5) 

 
 

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 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

     1. คณะวิทยาการจัดการ มีการบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
     2. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่าโดยเฉพาะ 
ในด้านวิธีการปรับตัวในองค์กร และการเตรียมความพร้อมในการสมัคร
งาน โดย คณะร่วมมือกับส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม(หน่วยงาน
ภายนอกในการสมัครงาน)  การอบรมบัญชี CPD และคณะร่วมมือกับ
หน่วยงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  

     ค ณ ะ ฯ  น า ผ ล ก า ร
ประเมินการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า มาปรับปรุงและหา
แนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและ
ศิษย์ในปีถัดไป 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

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

ของข้อมูล 
1.5.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยประจ าปี

การศึกษา  
มหาวิทยาลัยฯ 

1.5.1.2 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

1.5.1.3 ตารางสอนอาจารย์ชั่วโมงโฮมรูม มหาวิทยาลัยฯ 

1.5.1.4 ระบบและกลไกการส่งต่อดูแลสุขภาพกายและจิตใจของ
นักศึกษา    

คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.1.5 กลุ่ม Facebook ของนักศึกษาแต่ละรุ่น และ line คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.1.6 กลุ่ม Facebook ของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาการจัดการ   
1.5.1.7 โครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่  ปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.2.1 เว็ปไซต์ของคณะฯ เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนา
นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยฯ 
กองพัฒนานักศึกษา   

1.5.2.2 กลุ่ม Facebook โดยสโมสรนักศึกษา, กลุ่ม Facebook 
ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  

คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.2.3 กลุ่ม Facebook ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้ง 
Facebook ของหัวหน้าหมู่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.3.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   
1.5.3.2 โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.3.3 โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ  

1.5.4.1 โครงการส ารวจความพึงพอใจในให้บริการของคณะวิทยาการ
จัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.5.1 บันทึกข้อความขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 
1.5.6.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ   

1.5.6.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6    :   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ กรรมการ 
    อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู  กรรมการ  
    อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา กรรมการ 
    อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ 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 าแผน การจั ด กิ จ ก รรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

       คณะวิทยาการจัดการมอบหมายให้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนากิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาประชุมเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าแผน ซึ่งในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประกอบไปด้วย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 อาจารย์นพดล  มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี 

2 อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม เลขา 
3 นางสาววิไลวรรณ สุดใจ นายกสโมสร 

4 นายสิทธิพล  กรรเชียง  รองนายกสโมสร 
5 นายเริงชัย  เกษประทุม รองนายกสโมสร 

6 นางสาวอัฉราพรรณ  สุขันธ์ รองนายกสโมสร 
7 นางสาววิภาวี  สามบุญเรือง กรรมการ  
8 นายภานุพงศ์  สุริยะสุข กรรมการ 
9 นางสาวพนิดา  วงค์วรรณ  กรรมการ  
10 นายภูมิ  ก าลังเหลือ  กรรมการ  

      จากการประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะลดและ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางกิจกรรมลง เช่น ยกเลิกกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาไทยจีน เนื่องจากซ้ าซ้อนกับกีฬาคณะ และมีการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้
สมารถวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  (1.6.1.1) 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ป ร ะ ก า ร  ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น
ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทั กษ ะการวิ เค ราะห์ เชิ ง

     คณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้านตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยจัดกิจกรรมแยกแต่
ละด้าน ดังนี้  
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    - โครงการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (1.6.2.1) 
โดยส่งเสริมจิตส านึกในวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรม เอ 6 
คณะวิทยาการจัดการ  (ผลรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย) 
    - โครงการประกวดมารยาทไทย (1.6.2.2) โดยส่งเสริม
จิตส านึกในวัฒนธรรมไทยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผลรางวัลชมเชย) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - โครงการแข่ งขันกีฬาเฟ่ืองฟ้าเกมส์  วันที่  8 – 10 
กุมภาพันธ์  2561 ณ  มหาวิทยาลั ยราชภั ฎนครปฐม  
(1.6.2.3) โดยส่งเสริมความสามัคคีและความมีน้ าใจนักกีฬา
(คะแนนประเมิน 4.43) 
    - โครงการบริจาคโลหิตฯ (1.6.2.4) โดยส่งเสริมความ
เสียสละ (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน) 
    - โครงการวิทยาการบ าเพ็ญประโยชน์สร้างสิ่งแวดล้อม 
ปลูกป่าชายเลน (1.6.2.5) โดยส่งเสริมให้มีจิตส านึกด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้
ป่าชายเลนคลองคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม  (พ้ืนที่ป่า
ชายเลนเพิ่มขึ้น 1 ไร่) 
    - โครงการวิทยาการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ 
วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม A6 คณะวิทยาการ
จัดการ 1.6.2.6)   (คะแนนประเมิน 4.13)  
- โครงการวิทยาการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ถวายเทียน
พรรษา 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่ปิ่ นเกลียว โดย
ส่งเสริมจิตส านึกในวัฒนธรรมไทย (คะแนนประเมิน 4.475) 
    - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีการจัดให้มีพิธี
บายศรีสู่ขวัญเพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม(1.6.2.7) (คะแนนประเมิน 4.44)   
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ 
    - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการปีการศึกษา 2560 วันที่  26 กรกฎาคม 2561 ณ 
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (1.6.2.8) โดยแนะน าแนวทาง
ในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (คะแนนประเมิน 
4.44)  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

    - โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพ 
โดยส่งเสริมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 604 อาคารโลจีสติกส์ 
คณะวิทยาการจัดการ (1.6.2.9) (คะแนนประเมิน 3.94) 
โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม วันที่  24-25พ.ค.2561 จัดตลาดนัดแรงงาน ณ 
อาคารศูนย์ภ าษาศูนย์คอมพิว เตอร์  และหอประชุ ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (1.6.2.10) (คะแนนประเมิน 
4.32) 
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (1.6.2.11) โดยส่งเสริม
ความรู้เรื่องภาวะผู้น าในการท างานเป็นทีม  20 มิถุนายน 
2561 ณ ห้อง701 อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
(คะแนนประเมิน 4.27) 
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
    - โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ 
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 2 อาคาร
พัฒนากิจการนักศึกษา (1.6.2.12) โดยส่งเสริมความรู้ เรื่อง 
ความรู้รอบตัวและความรู้ในปัจจุบัน (คะแนนประเมิน 4.45) 
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสร
นักศึกษาคณ ะวิทยาการจัดการ 20 มิถุน ายน  2561  
(1.6.2.13) โดยส่งเสริมการคิดกระบวนการการวางแผนการ
ท างานเป็นทีม(คะแนนประเมิน 4.27) 
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    - โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ ปี
การศึกษา 2559 (1.6.2.14) โดยส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบต่อทีมงานของตนเองในเรื่องการแสดง 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

(คะแนนประเมิน 4.45) 
    - โครงการตลาดนัดปัญญาชน (ธุรกิจจ าลอง) (1.6.2.15) 
ระยะที่ 1 เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่  3  กันยายน 2560  ถึง 
วันที่  17  พฤศจิกายน  2560  (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะ
ออกฝึกงาน) มีผลก าไรจ านวนเงิน  211 ,393  บาท  และ
ระยะที่ 2 เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่  14  มกราคม  2561  
ถึงวันที่ 27  เมษายน   2561  (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) เป็น
จ านวนเงิน  296,379  บาท โดยการให้นักศึกษาฝึกทดลอง
ท าธุรกิจการสร้างอาชีพ โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น
สาขาวิชาให้นักศึกษารับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านค้า
ของตนเอง (คะแนนประเมิน 4.56) 
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS 
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร A 6 คณะวิทยาการจัดการ จัดให้กับนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและศิษย์เก่า (1.6.2.16) โดยส่งเสริมการคิด
การน าเอาข้อมูลเชิงสถิติมาวิ เคราะห์ โดยการใช้ระบบ
เทคโนโลยี (คะแนนประเมิน 4.19) 

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

     สโมสรนักศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยมีการจัด
โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพโดย
ส่งเสริมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 
17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 204 อาคารโลจิสติกส์   
(1.6.3.1) 

4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุง

    สโมสรนักศึกษามีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและจัดท ารายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ
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การด าเนินงานครั้งต่อไป วิทยาการ (1.6.4.1) และมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป (1.6.4.2)   

ล าดั
บ 

โครงการ ไตรมาส คะแนน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1 โครงการ
ประกวดกระทง
จากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

1 รับ
รางวัล
ชนะเลิศ  

/  

2 วิทยาการจัดการ
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม
สงกรานต ์

3 4.13 /  

3 วิทยาการจัดการ
ร่วมใจ 
สืบสาน
วัฒนธรรมเทียน
พรรษา 

4 4.475 /  

4 ประกวดการ
ประดิษฐ์พาน
ไหว้ครู    

4 ได้รับ
รางวัล
ชมเชย 

/  

5 ประกวด
มารยาทไทย 

1 รางวัล   

6 วิทยาการจัดการ
ร่วมใจส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

4 4.35 /  

7 โครงการแข่งขัน
กีฬาเฟื่องฟ้า
เกมส ์

4 4.43 /  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8 โครงการ

บริจาคโลหิตฯ 

1-4 จ านวน
100 คน 

/  

9 โครงการ
วิทยาการ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์
สร้าง
สิ่งแวดล้อม 

2 พ้ืนที่ป่า
ชายเลน
เพ่ิมขึ้น 
1 ไร่  

/  

10 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

4 4.44 /  

11 โครงการ
อบรมความรู้
ด้านระบบงาน
ประกัน
คุณภาพ 

3 3.94 /  

12 โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของ
อาจารย์และ
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

3 4.32 /  

13 โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาทีมงาน
สโมสร
นักศึกษาคณะ
วิทยาการ

3 4.27   
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จัดการ 
14 โครงการ

ประกวดดาว
เดือน คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
ปีการศึกษา 
2560 

4 4.45 /  

15 โครงการตลาด
นัดปัญญาชน
(ธุรกิจจ าลอง) 

1-4 4.56 /  

16 โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรม 
SPSS 

3.50 4.19 /  

 
 

5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษ ามี ป ระเมิ นความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดย
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่ ง เส ริ ม ผ ลการ เรี ย น รู้ ต าม กรอบ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ
ระดั บ อุ ดมศึ กษ าแห่ งช าติ  (1 .6 .5.1)  แล ะป ระ เมิ น
วัตถุประสงค์ของแผนดังต่อไปนี้ 
     1. เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และพัฒนา
ความรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้นักศึกษา และศิษย์เก่า  
     2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา บุคลิกภาพ มีจิตสาธารณะ ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ 
         (1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
      (2) กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้   
      (3) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา   
      (4) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
      (5) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3. เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาท านุบ ารุงและสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
     4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ วงจร
คุณภาพ PDCA ด้านการประกันคุณภาพ ในการด าเนิน
กิจกรรม และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาของ
สโมสรนักศึกษามีการน ากระบวนการ PDCA ไปใช้ในการ
ด าเนินการโครงการทุก ๆ โครงการของสโมสร 

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

     จากการที่ได้ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของการจัดกิจกรรม
พบว่า การส่งผลงานของนักศึกษาที่ เข้าร่วมประกวดกับ
หน่วยงานภายนอก ยังน้อย ในปีการศึกษา 2561 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชาได้
ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดกับหน่วยงาภายนอกเพ่ิม
มากขึ้น (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 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะฯ มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ 
โดยมอบหมายให้ รองคณบดีสโมสรนักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ งผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต 
ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

คณ ะฯ มี การน ารายงานผล การจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรี ยน รู้ ต ามกรอบ มาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาปรับปรุง
พัฒนา และหาแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา ในปีถัดไป 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

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

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 
ของข้อมูล 

1.6.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.1 โครงการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.2 โครงการประกวดมารยาทไทย คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.3 โครงการแข่งขันกีฬาเฟ่ือฟ้าเกมส์ คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.4 โครงการบริจาคโลหิตฯ คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.5 โครงการวิทยาการบ าเพ็ญประโยชน์สร้างสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า
ชายเลน 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.6 โครงการวิทยาการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.7 โครงการวิทยาการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ถวายเทียน
พรรษาและโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 
ปีการศึกษา 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.9 โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.10 โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.12 โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ 
ปีการศึกษา 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.14 โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 
2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.15 โครงการตลาดนัดปัญญาชน (ธุรกิจจ าลอง) คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS  คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 
ของข้อมูล 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.3.1 โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.4.2 รายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม  คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.5.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

1.6.6.1 รายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม  คณะวิทยาการจัดการ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ค่าเฉลี่ย 3.10 3.50 3.50 คะแนน 
1.2 ร้อยละ 20 42.86 5 คะแนน 

1.3 ร้อยละ 20 15.04 1.25 คะแนน 

1.4 2.5 คะแนน 2.50 2.50 คะแนน 
1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง 
 1. คณะวิทยาการจัดการ มีการบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า เรื่องข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
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 2. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่าโดยเฉพาะ ในด้านวิธีการปรับตัว
ในองค์กร และการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน โดยคณะร่วมมือกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม การอบรมบัญชี CPD  คณะร่วมมือกับหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
 3. คณะฯ มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ รองคณบดี
สโมสรนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่ประกอบด้วยมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) 
ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าวงจรคุณภาพ (PDCA) 
เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. คณะฯ น าผลการประเมินการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มาปรับปรุงและ
หาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและศิษย์ในปีถัดไป 
 2. คณะฯ มีการน ารายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาปรับปรุงพัฒนา และหาแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ในปีถัดไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

มีอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนต าราเพ่ือความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการติดตามผล 
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หลังการเข้าร่วมโครงการ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองาน 
สร้างสรรค์ 

ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี ประธานกรรมการ 
  อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ รองประธานกรรมการ 
  อาจารย์ วีรศักดิ์ นาชัยดี             กรรมการ 
  อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ            กรรมการ   
  อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสร้อยมณี เดชะ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี 
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้ งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 
จากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบ ริห ารงาน วิ จั ยห รื อ งาน
สร้างสรรค์ 

       คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย
ของคณะส าหรับจัดเก็บ รวบรวม และสืบค้นข้อมูล
งานวิจัย เพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยส าหรับส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยแก่คณาจารย์และบุคคลภายนอก 
(2.1.1.1) โดยมีคณะกรรมการงานวิจัย และบริการ
วิชาการที่มีคณบดีเป็นประธานกรรมการก ากับดูแล

องค์ประกอบที่ 2   การวจัิย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

งานวิจัยให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมีคณะกรรมการ
หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบ ได้แก่ รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย (2.1.1.2) 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่ งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  เช่น  การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting  professor) 

       คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัย ดังนี้ 
       - คณะมีหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปลา
ส ว ย งา ม เ พ่ื อ ก า ร ส่ ง อ อ ก  (2 .1 .2 .1 ) แ ล ะ มี
ห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการให้บริการ
วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (2.1.2.2) 
       - คณะมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
โดยมี ห้ อ งที่ เก็ บ รวบ รวม เอกสาร  ต ารา และ
ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่
นักวิจัยในการสืบค้นและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
(2.1.2.3) 
       - คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ป้องกัน
การคัดลอกผลงานวิจัย  และมีการรักษาความ
ป ล อ ด ภั ย ใน ก า ร วิ จั ย โด ย มี เจ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล
ห้องปฏิบัติการงานวิจัยในการอ านวยความสะดวกแก่
นักวิจัยทั้ งด้านวัสดุ  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ และ
เอกสารต่าง ๆ (2.1.2.4) และการยืมคืนผลงานวิจัยมี
การก าหนดเงื่อนไขของผู้มาใช้บริการ (2.1.2.5) 
       - คณะมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่ งเสริม
งาน วิ จั ย ด้ วย ก ารจั ด ป ระชุ ม วิ ช าก ารร่ ว มกั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณาจารย์ของคณะร่วม
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และ
ผู้ ด า เนิ น การประชุ ม  (Chairperson) ในการจั ด
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อ
วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา
ให้ค าแนะน าและบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และ
นักวิจัย (2.1.2.6) 

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

        คณะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันวิจัย (2.1.3.1) เพ่ือ
สนับสนุนทุนวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะส าหรับปี
การศึกษา 2560 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จ านวนทั้งสิ้น 1,971,455 บาท แบ่งเป็น ทุนภายใน
สถาบัน จ านวน 977 ,655 บาท และทุนภายนอก
สถาบัน จ านวน 993,800 บาท 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

       คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมี
งบประมาณ สนั บสนุน โครงการจัดท าวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(2.1.4.1) เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยวารสาร
เริ่มจัดท าเมื่อปี 2557 และผ่านการรับรองคุณภาพ
จากศูนย์ดั ชนี การอ้างอิงวารสารไทยซึ่ งอยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ในปี 2561 (2.1.4.2) และ
คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
เพ่ื อสนั บ สนุ น ให้ คณ าจ ารย์ เข้ าร่ วมน า เสน อ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

       คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาสมรรถนะ
คณาจารย์และนักวิจัย ดังนี้  
       - มี ก ารจั ด โค รงก ารค ลิ นิ ก วิ จั ย โด ย เชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษาแก่คณาจารย์และนักวิจัย
ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (2.1.5.1) และ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ (2.1.5.2) 
       - มีการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับหน่ วยงาน
ภายนอก (2.1.5.3) 
       - มีการสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ด้านการวิจัยผ่านสื่อทางอินเตอร์ เน็ต เช่น ไลน์ 
(2.1.5.4) 
       - มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับ
ชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมกัน (2.1.5.5) และคณะมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
ดังนี้ 
       - มีการยกย่อง อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 
ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award เรื่อง รูปแบบสุข
ภาวะในองค์การ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ และการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง จากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมอาจารย์
ประจ าคณะครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 (2.1.5.6) 
        - มีการยกย่อง อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ที่ได้รับรางวัล การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  (Good 
Practices) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของ
คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้ องลี ลาวดี  ชั้ น 5 อาคารส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใน
การประชุมอาจารย์ประจ าคณะครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (2.1.5.6) 

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 
 

 
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 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
โดยส่งเสริม สนับสนุน จัดหาทรัพยากรบุคคล 
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มี
แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยอย่าง
เหมาะสม 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

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

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.1.1.1 ภาพหน้าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัย และบริการวิชาการ (120/2560) คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.1 เอกสารการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงาม
เพ่ือการส่งออก 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.2 ภาพห้องปฏิบัติการวิจัย (วัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.3 ภาพห้องปฏิบัติการวิจัย (เอกสาร ต ารา และผลงานวิจัย) คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.2.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัย และบริการวิชาการ (120/2560) คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.5 สมุดบันทึกการยืม-คืน เอกสาร ต ารา และผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.2.6 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9 วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.1.3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทุนวิจัย 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.4.1 เอกสารโครงการจัดท าวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.1.4.2 ภาพหน้าเว็บไซต์ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการ
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย 

2.1.5.1 รายงานสรุปโครงการคลินิกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.2 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.3 ค าสั่งเข้าร่วมอบรมโครงการคลินิกวิจัย และค าสั่งเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.4 ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.5 ภาพการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับชุมชนและ
สถานประกอบการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.1.5.6 ระเบียบวาระการประชุมอาจารย์ประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 :   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   ปัจจัยน าเข้า   
การเก็บข้อมูล         :  ปีปฏิทิน 2560 
ผู้รับผิดชอบ  :   อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี ประธานกรรมการ 
    อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์ วีรศักดิ์ นาชัยดี             กรรมการ 
    อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ            กรรมการ   
    อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี เดชะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยส าคัญที่ ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการ
วิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน   :    
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 



108 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =   
 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ หรือ 

ปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง

ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2560 ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งสิ้น  9  ทุน เป็นทุนจากภายใน 4 ทุน  เป็น
เงิน 977,655 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 4 คน เนื่องจากมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตามสัญญา
รับทุนสนับสนุนวิจัยไปถึงในปี 2561 จึงแบ่งอัตราส่วนการใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งของงบทุนสนับสนุนวิจัย 
จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 927,655 บาท และเป็นทุนจากภายนอก 5 ทุน เป็นเงิน  993,800  บาท ซึ่ง
มีอาจารย์รับทุน  5  คน เนื่องจากมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุนสนับสนุนวิจัยไป
ถึงในปี 2561 จึงแบ่งอัตราส่วนการใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งของงบทุนสนับสนุนวิจัย จ านวน 3 ทุน 
เป็นเงิน 813,900 บาท  รวมทุนภายในและภายนอกเป็นเงินทุน 1,741,555 บาท คิดเฉลี่ยต่อ
อาจารย์เป็นเงิน  26,588.60  บาทต่อคน  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

           จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก          ×  5 
         จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 66.5 คน (มีอาจารย์จ านวน 1 คน โอนย้ายมา
ปฏิบัติราชการที่คณะตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560) และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ  1  คน ดังนั้น คณะฯ
มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 65.5 คน (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1) 
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ตารางที่ 2.2-1 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท) ในปี พ.ศ. 2560 
ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุนสนับสนุน (ระบ)ุ งบประมาณ 

ที่ได้รับ
(บาท) 

งบประมาณ 
2560 
(บาท) 

งบประมาณ 
2561 
(บาท) 

1 การศึกษาวัดประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมลู
ขนาดใหญ่บนโครงสรา้งพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆ 

อ. ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรจี าเริญรตันา 3 ก.พ. 2560 
– 4 ก.พ. 
2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
(งบรายได้) 

100,000 
 

50,000 50,000 

2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่
มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค
จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) 

อ. ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 21 มี.ค. 2560 
– 22 มี.ค. 

2560 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
(งบรายได้) 

15,000 15,000 0 

3 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตเห็ดปลอดภัยจากสารพิษ 

อ. ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา 29 ม.ค. 2560 
– 30 ม.ค.

2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

490,770 490,770 0 

4 แผนบริหารจัดการการสื่อสารทางการเมืองเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยคุดิจิตอล 

ผศ. ดร.กฤติยา รจุิโชค 30 พ.ค. 2560 
– 1 มิ.ย. 
2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
(งบประมาณแผ่นดิน)    

371,885 371,885 0 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในสถาบัน  977,655 927,655 50,000 
 

หมายเหตุ ถ้ามีโครงการจ านวนมากสามารถสรุปจ านวนโครงการตามแหล่งทุนสนับสนุน ส่วนรายละเอียดใส่ไว้ในตารางภาคผนวก ซึ่งสามารถพิจารณาแยกภาคผนวกอ อกจากเล่ม
รายงานได้ 
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ตารางที่ 2.2-2 โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาด าเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท) ในปี พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
2560 
(บาท) 

งบประมาณ 
2561 
(บาท) 

1 ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผักในจังหวัด
นครปฐม 

อ. ดร.เดช ธรรมศริ ิ 13 มิ.ย. 2560 
– 14 มิ.ย. 

2561 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

309,000 309,000 0 

2 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม 

อ. ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ 14 มิ.ย. 2560 
– 15 มิ.ย. 

2561 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

259,800 
 

129,900 129,900 

3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
โครงการเกษตรปลอดภยั ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครปฐม 

อ.วิมลรตัน์ ศรีรตันกูล 16 ต.ค. 2560 
– 17 ต.ค. 

2561 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

325,000 325,000 0 

4 การจัดตั้งสหกรณ์แบบมสี่วนร่วมของเกษตรกรผู้
เพาะเหด็ประจ าต าบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี 
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารสว่นต าบลปาก
ช่อง 

อ.สุประวณี์  ศิรินุกลุวัฒนา พ.ย. 2560-31 
ส.ค. 2561 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

50,000 25,000 25,000 

5 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะบบสหกรณ์
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดต าบล
ปากช่อง จังหวัดราชบุรี 

อ.มาลินี  นาคใหญ ่ พ.ย. 2560-31 
ส.ค. 2561 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

50,000 25,000 25,000 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  943,800 813,900 179,900 
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ตารางท่ี 2.2-3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 

ปีปฏิทิน 
58 

ปีปฏิทิน 
59 

ปีปฏิทิน 
60 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
(บาท) 

   

รวมเงินสนับสนุนภายใน 3,933,450 471,200 927,655 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
(บาท) 

   

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 720,000 688,500 813,900 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 4,653,450 1,159,700 1,741,555 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 69.5 65 65.50 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ลาศึกษาต่อ) 0 0 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 69.5 65 66.50 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

66,956 17,841.54 26,588.60   

 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

25,000 บาท  
(มนุษย์และสังคม) 

26,588.60 บาท 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายใน
และภายนอกสถาบันเพ่ิมขึ้น โดยได้รับเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสู งกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดส าหรับกลุ่ มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

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

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.2.1.1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
(งบรายได้) จ านวน 2 ทุน ดังนี้ 
     1. การศึกษาวัดประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่บนโครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆ  
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา 
     2. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการ
ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  
(บ้านแพ้ว) โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.2.1.2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 จ านวน 2 ทุน ดังนี้ 
     1. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มศักยภาพการผลิต
เห็ดปลอดภัยจากสารพิษ  
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา 
     2. แผนบริหารจัดการการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือรักษา
ภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิตอล  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.2.1.3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
(สกว.) จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
     1. ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผักในจังหวัดนครปฐม  
โดย อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
     2. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห่วงโซ่

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม  
โดย อาจารย์ ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ 
     3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการ
เกษตรปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
โดย อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล 

2.2.1.4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 2 เรื่อง  
     1. การจัดตั้งสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ด
ประจ าต าบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่ด าเนินการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง โดย อ.สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา 
     2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสหกรณ์แบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดต าบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี  
โดย อ.มาลินี  นาคใหญ่ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3       : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ประเภทของตัวบ่งชี้    : ผลลัพธ์   
การเก็บข้อมูล           : ปีปฏิทิน 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   : อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี ประธานกรรมการ 
    อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์ วีรศักดิ์ นาชัยดี             กรรมการ 
    อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ            กรรมการ   
    อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี เดชะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี ้  
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   :   
  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยตามสูตร 
 

             
 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
       คะแนนที่ได้   =       
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั           x  5 
ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัที่ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย  x 100 
                     จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ .อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีปฏิทิน 2560 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ า 
น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 22 4.40 
ตารางที่ 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่  

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 15 6.00 
ตารางที่ 2.3-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่  

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่  

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่  
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ า 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่  
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 3 1.80 
ตารางที่ 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
  ตารางที่  

4.1 บทความวิจัยที่ ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่  

4.2 บทความวิชาการที่ ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่  

4.3  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 5 4.00 
ตารางที่ 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
  ตารางที่  

5.1 บทความวิจัยที่ ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางที่  

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางที่  

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่  
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่  

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 1.00   ตารางที่  
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ า 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ด าเนินการ 
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับ
การจดทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่  

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่  

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่  

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  ตารางที่  

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่  
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่  
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 
  ตารางที่  

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 
  ตารางที่  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 65.5  
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 45  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 0 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 16.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ า 

0 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า 

24.73 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ า 

0 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า 

0 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ า 

0 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 (มนุษย์และสังคม) ร้อยละ 24.73 5.00 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- คณาจารย์จ านวน 9 สาขาวิชา จาก 10 สาขาวิชา มี
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย บทความวิจัยและ
บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

- พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ (Publication Clinic) แก่คณาจารย์ 
- สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษา 
- สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพ่ือตี พิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus เพ่ิมข้ึน 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

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

ของข้อมูล 

2.3.1.1 เล่มงานประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 28-29 กันยายน 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.3.1.2 เร่ืองระบบติดตามรถรับสง่นักเรียนบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์/  
การประชุมวชิาการประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 7-8 
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

เดช ธรรมศิริ 

2.3.1.3 เร่ืองการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบโตะ๊จีนใน
จังหวัดนครปฐม/  การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลยัราชภัฎกาญจนบุรี ประเทศไทย วนัที่ 24 พฤศจิกายน 
2560 

วัลลภา วชิะยะวงศ์  
และคณะ 

 

2.3.1.4 เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประสทิธิผลองค์การกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน/  การประชุมวชิาการเสนอ
ผลงานในระดบัชาติครั้งที่ 5 สหวิทยาการงานวิจยัเพื่อพัฒนามนษุย์ สู่
ประเทศไทย 4.0 วันที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุร ี

ภัธรภร ปุยสุวรรณ 
 

2.3.1.5 The 2nd International Conference of Multidisciplinary 
Approaches on UN Sustainable Development Goals 
(UNSDGs 2017) will be held from 28th – 29th December 
2017 at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok, 
Thailand. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.3.1.6 Increasing Learning Engagement through Small Group Co-
operation/ The 11th International Conference on 
Developing Educational Professionals in Southeast Asia 
(DEPISA 2017) 17th-20th August 2017 Daegu National 
University of Education (DNUE), Daegu, South Korea 

Supanee Injun 
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2.3.1.7 Similarities and Differences between the Sakaekrang River 
Basin and Prasae River Estuary Area Focusing on Local 
Cultures for the Development of Tourist Attractions/  
CONFERENCE PROCEEDINGS-21st International Joint World 
Cultural Tourism Conference 7th World Tourism 
Conference 

Krittiya Rujichok 

2.3.1.8 เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเปรียบเทียบการลงทุนส่วนบุคคลเพื่อชวีิต
หลังวัยเกษียณของพนักงานในเขตหนองแขม/วารสารวิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

2.3.1.9 เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงาน
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชปูถัมภ์)/ วารสาร
วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ปีที่ 
3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

2.3.1.10 เร่ืองแนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงามเพื่อสร้างความภักดีในตราสนิคา้/ 
วารสารวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
สวนสนุันทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 

วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

2.3.1.11 เร่ืองการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีต่อส้มโอจังหวัด
นครปฐม/ วารสารดุษฎบีัณฑิตทางสงัคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2560) 

สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 

2.3.1.12 ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน/  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศลิปะ  ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

สมพล สุขเจริญพงษ์  
และคณะ 

2.3.1.13 เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารในการสง่เสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและ
ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8/ วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปทีี่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธนัวาคม 
2560 

ภัธรภร ปุยสุวรรณ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.3.1.14 การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนของกองทุนแม่ของแผน่ดนิ: กรณีศึกษาหมู่บ้านตน้แบบ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร/ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560 

สุภาณี  อินทน์จันทน ์

2.3.1.15 การประเมินโครงสรา้งต้นทุน ผลตอบแทน อัตราส่วนทางการเงนิ การ
ประมาณคา่แนวโน้มตน้ทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกสม้โอ
ในจังหวัดนครปฐม/ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่  23 ฉบับที่ 4 
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 

กสมล  ชนะสุข 
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ตารางท่ี 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  

        (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 การปรับความสว่างของภาพโดยใช้คุณสมบตัิของฮิสโตแกรม ณัฐฐา  ฉ่ิงทองค า และ 

ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

2 การแยกวัตถุจากข้อมลูภาพถ่ายโทรศัพท์มือถือ กมลมาศ ทองเรือง, ปิยะดาคัมภิรานนท์ และณัฐ
ชามญฑ์ ศรีจ าเรญิรัตนา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

3 เกมผักหรรษาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์ กฤษณะ ดีมา และกสมล ชนะสุข งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

4 การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณร์าคายางพาราด้วย
วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได ้

พรทิพย์ บุญพิทักษ์, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม,  
สวุิมล มรรควิบลูย์ชัย, สุพจน์ เฮงพระพรหม และ 
เดช  ธรรมศริ ิ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

5 แรงจูงใจในการท างานของแรงงานต่างด้าว กรณศีึกษา : 
กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม เทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอ

ญาสุมินทร์ หาจัตรุัส, แพรพลอย วิจิตมาตรี,  
ภัทรกาญจน์ ทัศนา และนิตยา งามยิ่งยง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 

2.3.1.1 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

กระทุม่แบน จังหวัดสมุทรสาคร กันยายน 2560 

6 แนวทางในการพัฒนาความพร้อมของเกษตรกรผณู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม 

ธัญญรตัน์ ดวงส าราญ, พัทยรัศมิ์ สุวรรณศริิ, 
อรวรรณ วรรณะ และวัลลภา วิชะยะวงศ ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

7 การประมาณค่าแนวโน้มต้นทุนและผลตอบแทนของการ
เพาะปลูกส้มโอของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

กสมล ชนะสุข, สมพล สุขเจริญพงษ์,  
ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ, กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ 
และมินท์มันตา หิรณัยณ์ภัทร ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

8 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู,่ สมพล สขุเจริญพงษ์ 
และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

9 รูปแบบสุขภาวะในองค์การธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะ และการเป็นสมาชิกที่
ดี ของพนักงานในตลาดสี่มมุเมือง 

วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

10 แนวทางการจัดการความขัดแย้งจากบุคลากรสายวิชาการใน
มหาวิทยาลยั 

วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

11 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกับประโยชน์
จากเทคโนโลยสีนเทศทางการบญัชีของธรกิจขนาดกลางและ

เดือนเตม็ ค าเพชร, สุนา สุทธิเกียรติ และ 
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 

2.3.1.1 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ขนาดย่อม (SME) ในเขตหนองแขม กันยายน 2560 

12 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกจิของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม 

พงษ์สันติ์ ตันหยง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

13 ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชีใน
มุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม 

อณัญญา จันทร์เศษ, สมชาย เลิศภิรมยส์ุข และ
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

14 แนวทางในการปรับปรุงทางเดินเทา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กรใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสูยุ่คประชาคม
อาเซียน 

พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

15 การพัฒนารูปแบบการจัดท าบญัชีครัวเรือนเพื่อการด าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธ์ุลาวครั่ง ต าบล
ห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

สมใจ เภาด้วง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันท่ี 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

16 แนวทางการจัดการความรู้แบบมีสว่นร่วมส าหรับเกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอ จังหวัดนครปฐม 

วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย, ธงชัย พงษ์สิทธิกาญจนา, 
พงษ์สันติ์ ตันหยง, นรุตม์ โตโพธิ์ไทย และ 
ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

17 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับทีส่องด้านความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 

กัณฑมาศ นาถวัฒนกลุ, เกศินี ถนอมพลกรัง และ
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 

2.3.1.1 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม กันยายน 2560 

18 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาค
กลาง 

พิเชษฐ์ ภู่ด ารง, วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย และ 
สมชาย  ลักขณานุรักษ ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

19 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม และ 
หทัยชนก บัวเจริญ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วันที่ 28-29 
กันยายน 2560 

2.3.1.1 

20 ระบบตดิตามรถรับส่งนักเรยีนบนระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยด ์

เดช ธรรมศริ ิ การประชุมวิชาการประจ าปี 2560 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ วันท่ี 7-8 ธันวาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

2.3.1.2 

21 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกจิของผู้ประกอบโต๊ะจีนใน
จังหวัดนครปฐม 

วัลลภา วิชะยะวงศ์, นิตยา งามยิ่งยง และ 
พงษ์สันติ์ ตันหยง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 2 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรุี ประเทศ
ไทย วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 

2.3.1.3 

22 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลองค์การกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ีของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 

ภัธรภร ปุยสุวรรณ การประชุมวิชาการเสนอผลงานใน
ระดับชาตคิรั้งท่ี 5 สหวิทยาการงานวิจัย
เพื่อพัฒนามนุษย์ สู่ประเทศไทย 4.0 วันท่ี
เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

2.3.1.4 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ตารางท่ี 2.3-2   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

     
1 The Impact of Perceive Transformation Leadership 

of Perceived Employee Creativity on Orchid 
Farming in Nakhon Pathom Province 

Panyindee Janjirapon, 
Hirannapat Minmantra and 
Thong-oon Woraya 

The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals (UNSDGs 2017) will be held 
from 28th – 29th December 2017 at the Hotel 
Windsor Suites & Convention, Bangkok, 
Thailand. 

2.3.1.5 

2 The Comparative Study of Logistics Cost Structure 
for Farmers Fighting Fish 

Hirannapat Minmantra, 
Sukcharoenpong Sompon and 
Ditsathaporchroen Santi 

The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals (UNSDGs 2017) will be held 
from 28th – 29th December 2017 at the Hotel 
Windsor Suites & Convention, Bangkok, 
Thailand. 

2.3.1.5 



131 
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

3 Relationships between Accounting Practices and 
Financial Strengths of SMEs : Reflections from 
Financial and Accounting Experts 

Supanee Injun The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals 2017 (UNSDGs 2017) 
28th-29th December 2017 At the Hotel Windsor 
Suites & Convention, Bangkok, Thailand 

2.3.1.5 

4 Work Motivation of Morkerkers in the Food 
Processing Factory: Case Study of Kasemchai Farm 
Group Co.,Ltd. 

Wisit Rittiboonchai The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 

2.3.1.5 

5 Factors Affecting Work Efficiency of Employees of 
Nong Pho Ratchaburi Dairy Co-operetive Limited 
(Under the Royal Patronage) 

Wisit Rittiboonchai The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 

2.3.1.5 

6 The philosophy of sufficiency economy to 
happiness in the work of the staff in Bangkok 

Wisit Rittiboonchai The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 

2.3.1.5 

7 Factors Affecting Employee good organizational 
Behavior Thai Sugar Industry Co., Ltd 

Wisit Rittiboonchai The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 

2.3.1.5 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 

8 The marketing mix factors affecting selection credit 
of the government savings bank kui buri, Prachuap 
Khan province 

Wisit Rittiboonchai The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 

2.3.1.5 

9 Implementation Guidelines for Electronic Waste 
Disposal Management in Thailand to be 
Sustainable Developing Country in ASEAN 

Phongchayont Srisuwan The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 

2.3.1.5 

10 Importance of Hotel Brand Equity in Hospitality 
Industry 

Rachata Wangchan 
Kreetha Simavara 

The 2nd   International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 

2.3.1.5 

11 Comparing Performance of Centralized and Non-
Centralized Safety Stock Case Study: Retail 
Clothing Business 

Supreechaya Bunmak, 
Nathawan Samakachan and 
Arisara Thaneerananon 

The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals at Nakhon Pathom 
Rajabhat University 28th-29th December 2017 
 

2.3.1.5 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

12 The Potential of Agriculture based Destinations for 
Developing Creative  Tourism: A Case Study of Ko 
Lad E-Tan, Nakhon Pathom Province, Thailand 

Maslin Buaban and 
Khaunyupa Srisawang 

The 2nd  International Conference of 
Multidisciplinary  Approaches on Un Sustainable 
Development Goals (UNSDGs) December 28-29 
,2017 

2.3.1.5 

13 Evaluation of Business Simulation Laboratory 
Project Business Education Faculty of Management 
Science Nakhon Pathom Rajabhat University 

Pattaraporn Puisuwan The 2nd International conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals (UNSDGs) December 28th – 
29th, 2017 

2.3.1.5 

14 Increasing Learning Engagement through Small 
Group Co-operation 

Supanee Injun The 11th International Conference on 
Developing Educational Professionals in 
Southeast Asia (DEPISA 2017) 17th-20th August 
2017 Daegu National University of Education 
(DNUE), Daegu, South Korea 

2.3.1.6 

15 Similarities and Differences between the 
Sakaekrang River Basin and Prasae River Estuary 
Area Focusing on Local Cultures for the 
Development of Tourist Attractions 

Krittiya Rujichok CONFERENCE PROCEEDINGS-21st International 
Joint World Cultural Tourism Conference 7th 
World Tourism Conference 

2.3.1.7 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ตารางท่ี 2.3-3   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)   
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

     
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปรยีบเทียบการลงทุนส่วนบุคคล

เพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณของพนักงานในเขตหนองแขม 
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย วัฒนา เสรีคณุาคุณ และ
อรสาร อรา่มรตัน ์

วารสารวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลาย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

2.3.1.8 

2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสหกรณโ์คนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระ
บรมราชูปถัมภ์) 

ภูไท แสงจันทร์ ดารินทร์ โพธิต์ั้งธรรม และ
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

วารสารวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลาย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

2.3.1.9 

3 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสผ์ลติภณัฑส์ุขภาพและความงามเพื่อ
สร้างความภักดีในตราสินคา้ 

อลิสา พุ่มปรีชา ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา 
และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 

วารสารวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลาย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2560 

2.3.1.10 

     

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 2.3-4   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน 
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง 
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

1 การสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มตี่อสม้โอ
จังหวัดนครปฐม 

สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ วารสารดุษฎีบณัฑติทางสังคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-เมษายน 2560) 

2.3.1.11 

2 ศักยภาพการผลติ การตลาดปลาสวยงามในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

สมพล สุขเจรญิพงษ์, 
กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู ่และ 
ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

2.3.1.12 

3 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาของสมาคม
ผู้ปกครองและครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ลัดดาวลัย์ คงสมบูรณ์, 
กมลมาลย์ ไชยศริิธัญญา และ 
ภัธรภร ปุยสุวรรณ 

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 
ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 57-63 

2.3.1.13 

4 การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน: กรณีศึกษา
หมู่บ้านต้นแบบ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

สุภาณี  อินทน์จันทน์ วารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
เมษายน-มิถุนายน 2560 

2.3.1.14 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

5 การประเมินโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทน อัตราส่วนทาง
การเงิน การประมาณค่าแนวโนม้ต้นทุนและผลตอบแทนของ
การเพาะปลูกสม้โอในจังหวัดนครปฐม 

กสมล   ชนะสุข, 
สมพล  สุขเจรญิพงษ์, 
ศานติ  ดิฐสถาพรเจรญิ, 
กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู ่และ 
มินท์มันตา หิรณัยณ์ภัทร ์

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปทีี่  23 ฉบับท่ี 4 เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2560  

2.3.1.15 
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ตารางท่ี 2.3-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ 
อ่ืน ๆ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     

     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานท่ีว่าจ้าง หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับ

การจดทะเบียน 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
2.1 5 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 

2.2 
25,000 บาท  

(มนุษย์และสังคม) 
26,588.60 บาท 5 คะแนน 

2.3 
ร้อยละ 15 (มนุษย์และ

สังคม) 
24.73 5 คะแนน 

 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง 

- มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยส่งเสริม สนับสนุน จัดหาทรัพยากร
บุคคล เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยอย่างเหมาะสม 

- คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเพ่ิมข้ึน โดยได้รับ
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- คณาจารย์จ านวน 9 สาขาวิชา จาก 10 สาขาวิชา มีผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ (Publication Clinic) แก่คณาจารย์ 

- สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษา 

- สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus เพ่ิมขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1    : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีการศกึษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.พงศ์สฏา เฉลิมกลิ่น  ประธานกรรมการ 
     อาจารย์ ขวัญยุพา ศรีสว่างวงศ์  รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ กรรมการ 
    อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวสร้อยมณี เดชะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
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 าปี

ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและการบริการโครงการ
บริการวิชาการแก่สั งคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

      คณะวิทยาการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ โดยมีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ (3.1.1.1) 
และก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน  
        คณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดชุมชน
เป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยคณะฯ ได้คัด เลือกพ้ืนที่ ไว้  ได้แก่  จั งหวัด
นครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
       คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการท าการ
ส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือจัดท าโครงการ
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงของชุมชนและสังคมโดยใช้แบบส ารวจความ
ต้องการซึ่งเป็น แบบฟอร์มกลางของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (3.1.1.2) 
เมื่อได้ความต้องการของชุมชนและสังคมแล้วนั้น 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการได้ท าการ
ประชุมจัดล าดับความส าคัญและคัดเลือกตามความ
ต้องการที่สอดคล้องกับศาสตร์ของคณะฯพร้อม
มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการตามศาสตร์ที่
เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการ และ
ด าเนินการเขียนโครงการบริการวิชาการเสนอเพ่ือ
ของงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาตามกรอบของประกาศทุนฯ 
(เอกสารแนบการประกาศทุนฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศทุนสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการ 
       คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
การศึ กษ า 2560 จ าน วน  7 โครงการ  ได้ แก่ 
สาขาวิชาการบัญชี 1 โครงการ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 2 โครงการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 
โครงการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2  โครงการ 
และสาขาวิช าการธุ รกิ จระหว่ างประ เทศ  1 
โครงการ (ตามแผนบริการวิชาการปี 2561) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการประชุมจัดท า
แผนการบริการวิชาการประจ าปีตามพันธกิจของ
คณะวิทยาการจัดการ  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาการเพ่ือมุ่ งเป็นแหล่งความรู้ที่ เป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายในระดับแผนส าหรับการส่งเสริมการ
บริการทางการวิชาการ จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตั ว ชี้ วั ด ที่  3.1 จ าน วน ก ารบ ริ ก ารวิ ช าก ารที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคม เป้าหมาย จ านวน 20 
ครั้ ง โดยได้แก่  จ านวนวันที่ ไปบริการวิชาการ 
ตัวอย่างเช่นไปจัดโครงการบริการวิชาการเป็น
จ านวน 3 วันให้นับเป็น  3 ครั้ง เป็นต้น ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 
ครั้งที่  1/2560 วันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
(3.1.1.3)  
       คณะวิทยาการจัดการได้น าเสนอต่อกรรมการ
ประจ าคณะฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าคณะได้อนุมัติและให้ข้อเสนอแนะว่า “ให้
ด าเนินการบริการวิชาการที่เน้นการบริการวิชาการ
ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงตามที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนดและคณาจารย์ที่บริการ
วิชาการควรตรงตามสาขาวิชาฯ ที่เชี่ยวชาญ” ใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้ งที่ 
1/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (3.1.1.4)    

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล

       คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการบริการ
วิชาการตามแผนหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพ่ือ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคมในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 (3.1.2.1)  
       คณะวิทยาการจัดการ มีแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ที่มีทั้งงบประมาณจาก
ภายใน งบประมาณจากภายนอก และร่วมกับคณะฯ
อ่ืน ๆ (3.1.2.2) นอกจากนั้น ทุกโครงการบริการ
วิ ช าก ารฯ  ยั งมี  ม คอ . 3 ขอ งแต่ ล ะรายวิ ช า
ประกอบการบูรณาการกับการเรียนการสอนตาม
ศาสตร์ของคณะฯ (เอกสารแนบในโครงการฯ)   

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

       คณะวิทยาการจัดการมี โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า ได้แก่ 
       1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท า
บัญชีครัวเรือนและการจัดท าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม 
โดยอาจารย์สมใจ เภาด้วง สาขาวิชาการบัญชี  
(3.1.3.1) 
       2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยอาจารย์  ดร.มาริษา สุจิตวนิช 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (3.1.3.2) 
       3. โค ร งก า รอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เพ่ือน้องตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยอาจารย์
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ผ่องใส  สิน ธุสกุล  สาขาวิชาการจัดการทั่ ว ไป 
(3.1.3.3) 
       4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลด้วย Powerpoint 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3.1.3.4) 
       5. โครงการบริการวิชาการ พ้ืนฐานธุรกิจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (3.1.3.5) 
       6. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ
พัฒนาผู้ประกาศเสียงตามสายรุ่นเยาวชน จังหวัด
นครปฐม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ศิริน
ธราธร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (3.1.3.6) 
       7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพร้านค้า
ออนไลน์ด้วยเทคนิคด้านการตลาด จังหวัดนครปฐม 
โดยอาจารย์ ดร. กนกพัชร กอประเสริฐ สาขาวิชา
การธุรกิจระหว่างประเทศ (3.1.3.7) 

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

       คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯ ได้
ประชุมประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (3.1.4.1)  
โดยโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการ
จัดการมีโครงการแบบให้เปล่าอย่างน้อย 1 โครงการ 
มีความพึงพอใจในระดับ 3.51 ขึ้นไป ทุกโครงการ 
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการเพ่ือชุมชน โดยสามารถ
บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ และนักศึกษาได้
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เรียนรู้จากการลงปฏิบัติจริง นอกจากนั้นตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน คณะวิทยาการจัดการได้
ก าหนดจ านวนการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม จ านวน 20 ครั้ง ซึ่งส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 10 โครงการ คิดเป็นจ านวน 
25 ครั้ง  (เอกสารแนบการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม) 
       คณะวิทยาการจัดการน าผลการประเมินเสนอ
ฯ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  4 วันที่  22 
สิงหาคม 2561 (3.1.4.2)   

5 น าผลการประเมิ น ตามข้ อ  4  ม า
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

       คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯ ได้
น าผลการประเมินจากคณะกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงแผนและพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม 
ดังนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ข้อเสนอแนะ
โดยให้ปรับตัวชี้วัดของโครงการไม่ควรเขียนตัวชี้วัด
เป็นจ านวนผู้เข้าอบรมและระดับความพึงพอใจของ
ผู้ เข้าอบรมและให้ เน้นการท าโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม เพ่ือให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่ งยืนและให้จัดท า
หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวเพ่ืออาชีพส าหรับ
คนวัยท างานและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯ 
ครั้ งที่  1/2561 วันที่  26 มิ ถุน ายน  พ .ศ . 2561 
(3.1.5.1) และคณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมา
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประชุมเพ่ือชี้แจงและปรับแผนการให้บริการวิชาการ
ในปี 2562 ต่อไป การประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่  2/2561 วันที่   19 กันยายน พ.ศ. 
2561  (3.1.5.2)  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับสถาบัน 

       คณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับสถาบันฯ ได้แก่ โครงการ 
NPRU Cluster ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารป
ลอยภัย โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ร่ ว ม กั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ  โด ย มี ค า สั่ ง แ ต่ งตั้ ง
คณ ะท างาน  (3.1.6.1) ประกอบด้ วยโครงการ
ดังต่อไปนี้ 
       1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
แปรรูปอาหารจากเห็ดเพ่ือเศรษฐกิจยุคใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ (3.1.6.1) 
       2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท า
การตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (3.1.6.2) 
       3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็น
เจ้าของธุรกิจด้านร้านค้าออนไลน์ (3.1.6.3)  
       4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง QR 
Code (3.1.6.4) 
       5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาการตลาดออนไลน์ปลาสวยงาม (3.1.6.5) 

 
 

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 

 

 
 



148 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ..6.. ข้อ .........5....... คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการมีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการและสามารถ
น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้  

ควรฝึกให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ
บริการวิชาการให้มากขึ้น เป็นการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 
และน างานบริการวิชาการไปบูรณาการกับงานวิจัยให้มากขึ้น 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

 

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

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
3.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการคณะ

วิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.2 แบบส ารวจความต้องการซึ่ งเป็น แบบฟอร์มกลางของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ  
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1.4 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.2.2 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือนและ
การจัดท าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดย อาจารย์สมใจ เภาด้วง  

สาขาวิชาการบัญชี 

3.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดย อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

3.1.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
เพ่ือน้องตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์ผ่องใส สินธุ
สกุล  

สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

3.1.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการ
สอนดิจิทัลด้วย Powerpoint โดย อาจารย์สมพล สุขเจริญ
พงษ์  

สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3.1.3.5 โครงการบริการวิชาการ พ้ืนฐานธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์  

สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

3.1.3.6 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการพัฒนาผู้ประกาศ
เสียงตามสายรุ่นเยาวชน โดย ผศ.ดร.ณัชชา ศิรินธราธร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

3.1.3.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคด้าน
การตลาด โดย อาจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ  

สาขาวิชาการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

3.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯ 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.4.2 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการฯ  
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 
วันที่  19 กันยายน พ.ศ. 2561    

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

3.1.6.1   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   การแปรรูปอาหารจาก
เห็นเพ่ือเศรษฐกิจยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 มหาวิทยาลัยฯ 

 3.1.6.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าการตลาดผ่านสื่อ
โซ เชี ยลมี เดี ย  ได้ แก่  กลุ่ ม เกษตรกรเกษตรอินทรีย์  อ .
ก าแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 1 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2561 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.สามพราน จ.นครปฐม 
วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยฯ 

 3.1.6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นเจ้าของธุรกิจด้าน
ร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs/OTOP อ.
สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 15 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยฯ 

 3.1.6.4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง QR ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 15 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2561 กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ อ.ก าแพงแสน จ.
นครปฐม วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 และกลุ่มเกษตรกร
เกษตรอินทรีย์ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 22 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยฯ 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีการบริการวิชาการที่เข้มแข็ง คณาจารย์มีส่วนร่วมทั้งในระดับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ 

   

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการควรรักษาความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการและพัฒนาให้มี

มาตรฐานและคุณภาพต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์นพดล  มณีรัตน์  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์เสาวนีย์  มะหะพรหม รองประธานกรรมการ 
    อาจารย์วินัย  บุญคง  กรรมการ 
    อาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ กรรมการ 
    อาจารย์ทิวาพร  ทราบเมืองปัก กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    
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 

     คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1.1.1) 
เพ่ือรับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือระหว่างส านักศิลปะและวัฒนธรรมและกองพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนด ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 

2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว

     คณะกรรมประชุมจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรม  และก าหนดตั วบ่ งชี้ วัดความส า เร็จตาม

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

บ่ ง ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จั ดสรรงบประมาณ เพ่ื อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

วัตถุประสงค์ของแผน  โดยคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประชุมท าแผน (4.1.2.1) 
โดยน าประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4.1.2.2) และ
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการในการด าเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (4.1.2.3) มาเป็นแนวทางในการวาง
ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม (4.1.2.4) โดยจัดท า
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี  2560 
(4.1.2.5) และปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี  2560 (4.1.2.6) โดยจัดสรร
งบประมาณให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

ล าดับ โครงการ ไตรมาส ว/ป/ด 

1 ประกวดการประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ    

1 02/11/60 

2 วิทยาการจัดการร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมสงกรานต์ 

3 10/04/61 

3 วิท ย าการจั ด ก ารร่ วม ใจ 
สื บสานวัฒ นธรรม เที ยน
พรรษา 

4 25/07/61 

4 ประกวดการประดิษฐ์พาน
ไหว้ครู    

4 30/08/61 

5 ประกวดมารยาทไทย 1 16/02/61 
6 วิทยาการจัดการร่วมใจ

ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3 06/08/61 

7 กิจกรรมรณรงค์ลดปัญหา
ความเสื่อมศีลธรรมทางเพศ 

4 11/08/60 

8 ผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรัก  1-4 วัน 
พฤหัสบดี
ของต้นเดือน
ทุกเดือน  

3 ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห้ มี ก า ร    
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้มีการประชุม (4.1.3.1) ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานและบรรลุ เป้ าหมายตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1.3.2) โดย
คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเป็น
รายไตรมาส เพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินกิจกรรม/
โครงการให้ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผน
โดยพิจารณาทั้งในเรื่องของระยะเวลา งบประมาณ สถานที่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และ
รายละเอียดอ่ืนๆ โดยสอบถามเพ่ือทราบถึงสถานการณ์ของ
การด าเนินโครงการต่างๆ ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 
จากผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย 

ล าดั
บ 

โครงการ ไตร
มาส 

ว/ป/ด บรรลุ ไม่ 
บรรลุ 

1 ประกวดการ
ประดิษฐ์
กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ    

1 01/11/60 /  

2 วิทยาการ
จัดการร่วมสืบ
สานวัฒนธรรม
สงกรานต ์

3 10/014/61 /  

3 วิทยาการ
จัดการร่วมใจ 
สืบสาน
วัฒนธรรม
เทียนพรรษา 

4 25/07/61 /  

4 ประกวดการ
ประดิษฐ์พาน
ไหว้ครู    

4 30/08/61 /  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5 ประกวด

มารยาทไทย 
1 16/02/61 /  

6 วิทยาการ
จัดการร่วมใจ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3 06/08/61 /  

7 กิจกรรม
รณรงค์ลดปัน
หาความเสื่อม
ศีลธรรมทาง
เพศ 

4 11/08/60 /  

8 ผู้ให้ย่อมเป็นท่ี
รัก  

1-4 วัน 
พฤหัสบดี
ของต้น
เดือนทุก
เดือน  

/  

 
4 ประเมินความส าเร็จตามตัว

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

     คณะวิทยาการจัดการได้มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การวัด ทั้ง 2 ข้อ ได้แก่ 1. เพ่ือเผยแพร่
และขยายเครือข่ายการใช้บทเรียนจากการจัดกิจกรรมใน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก" 2.
คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโครงการคณะ ซึ่งคณะสามารถด าเนินการได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 

ล าดั
บ 

โครงการ ไตรมาส คะแนน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1 ประกวดการ
ประดิษฐ์
กระทงจาก

1 รับรางวัล
ชนะเลิศ  

/  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
วัสดุ
ธรรมชาติ    

2 วิทยาการ
จัดการร่วม
สืบสาน
วัฒนธรรม
สงกรานต ์

3 4.13 /  

3 วิทยาการ
จัดการร่วมใจ 
สืบสาน
วัฒนธรรม
เทียนพรรษา 

4 4.475 /  

4 ประกวดการ
ประดิษฐ์พาน
ไหว้ครู    

4 ได้รับ
รางวัล
ชมเชย 

/  

5 ประกวด
มารยาทไทย 

1    

6 วิทยาการ
จัดการร่วมใจ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3 4.35 /  

7 กิจกรรม
รณรงค์ลดปัน
หาความ
เสื่อมศลีธรรม
ทางเพศ 

4 4.26 /  

8 ผู้ให้ย่อมเป็น
ที่รัก  

1-4 4.32 /  

       การจัดกิจกรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ก็เพ่ือให้สอดรับ
กับวัตถุประสงค์ของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ดังนี้   
        1. เพ่ือการเผยแพร่การจัดกิจกรรมในโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย "ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก"  
         2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ซึ่ งคณะได้ด าเนินการเผยแพร่การจัด
กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและวารสารเฟื่องฟ้า  
       คณะวิทยาการจัดการมีส่งเสริมให้คณาจารย์และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม โดยในปี 2560 คณะได้จัดโครงการเพ่ือการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 8 โครงการ (4.1.4.4) 
ซึ่งจากผลการด าเนินโครงการทั้งหมด คณะวิทยาการจัดการ
สามารถด าเนินงานได้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในปฏิทิน
การปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 
โดยได้มีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 
(4.1.4.5) 

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       คณะวิทยาการจัดการโดยคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุม (4.1.5.1) 
ก าหนดแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 
2560 (4.1.5.2) และปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี  2561 (4.1.5.3) โดย
พิจารณาจากความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการในปี 
2560 (4.1.5.4) โดยการก าหนดแผนการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 พิจารณาจากความส าเร็จ
ของโครงการที่ด าเนินการในปี 2560 ซึ่งพบว่า โครงการที่
ด าเนินการในปี 2560 ที่ประสบผลส าเร็จตามตัวชี้วัดใน
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะมีการด าเนินการ
ต่อเนื่องในปี 2561 และเพ่ิมโครงการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ ให้มีความหลากหลายซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจึงได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดกระทง โดยก า
ให้นักศึกษาในคณะประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ส่ง
เข้าประกวด แล้วน ากระทงที่ชนะเลิศส่งประกวดในระดับ
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่งประกวดในระดับ
มหาวิทยาลัยซึ่งก็ได้รับรางวัลที่  1 ระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทสวยงาม และได้รับรางวัลชมเชยประเภทความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มาครองเป็นผลส าเร็จ และนอกจากนี้แล้ว 
คณะยังได้รณรงค์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาแต่ง
กายด้วยชุดไทยมาเล่นน้ าในวันเทศกาลสงกรานต์ที่คณะได้
จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจาก
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเป็นอย่างดี 

6 เผยแพร่กิ จกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

       คณะวิทยาการจัดการ ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ทาง เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ(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 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ  6   ข้อ 5  คะแนน  บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมที่ เป็ น ระบบและชั ด เจน  มี การ
ขับเคลื่อนจนส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรม และเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณชน 
โดยมีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และใช้บทเรียน
จากการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”   

คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิดโครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
และด าเนินการได้ด้วยตนเอง ร่วมกับคณะหรือ
อาจจะเป็ น ในรูปแบบของการจัด โครงการ
ประกวดด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ซ่ึงในปีนี้ได้ด าเนินการจัดการประกวดมารยาท
ไทยขึ้น 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  
 

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

ของข้อมูล 
4.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/60 คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.2.2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.2.3 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.2.4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.2.5 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.2.6 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
2560  

คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.3.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/60, 4/60, 5/60 คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

4.1.3.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

4.14.1 เล่มโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง 8 โครงการ คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.4.2 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ในแผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.5.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/60 คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.5.2 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.5.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
2560 

 

4.1.5.4 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.6.1 เว็บไซด์มหาวิทยาลัย   คณะวิทยาการจัดการ 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง 

มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นระบบและชัดเจน มีการขับเคลื่อน
จนส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรม และเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณชน โดยมีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วม และใช้บทเรียนจากการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ย่อมเป็น 
ที่รัก”   
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดโครงการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ และด าเนินการได้ด้วยตนเอง ร่วมกับคณะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดโครงการ
ประกวดด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในปีนี้ได้ด าเนินการจัดการประกวดมารยาทไทยขึ้น 
 

   - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
  กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง  ประธานกรรมการ 
  อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ รองประธานกรรมการ 
  อาจารย์วีรกิจ  อุฑารสกุล กรรมการ 
  อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี  กรรมการ 
  อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี กรรมการ 
  อาจารย์สมใจ  เภาด้วง  กรรมการ 
  อาจารย์ปิยะดา  คัมภิรานนท์ กรรมการ 
  อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกุล กรรมการ 
  อาจารย์กสมล  ชนะสุข        กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
SWOT โดย เชื่ อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ งค ณ ะ 
ส ถ า บั น  ร ว ม ทั้ ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ลุ่ ม
สถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ
เป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ร ะ ดั บ ส ถ า บั น เ พ่ื อ
พิจารณาอนุมัติ 

       คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินการจัดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโลจิสติกส์ 
4 0 3  ค ณ ะ วิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร  (5.1.1.1) แ ล ะ มี ก า ร แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ พ.ศ. 2557 -2561 (ปรับปรุงครั้งที่  4) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
คณบดีเป็นประธาน และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในค าสั่งที่ 
146/ 2560 ลงนาม ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 (5.1.1.2) 
       คณะมีการทบทวนพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม เพ่ือสรุปเป็น SWOT 
Matrix น าไปสู่การวางกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องวิสัยทัศน์ของคณะ
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (5.1.1.3-5.1.1.4) 
  

ยุทธศาสตร์ 2557-2561  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) 
วิสัยทัศน์คณะ 
“มุ่งเป็นองค์กรผลติบณัฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพในภูมภิาค
ตะวันตก” 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุง่มั่นที่
จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิต
บัณฑิตที่มศีักยภาพพร้อมท างานใน
ประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ อารยธรรมทวารวดี และเปน็
ค าตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมคิุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตนัก
ปฏิ บั ติ ให้ มี ศั กยภ าพพร้อม
ท างานในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพ
พร้อมท างานในประชาคม 

2. วิจัยเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้
ของท้องถิ่น 

2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็น
แหล่งความรู้ที่เป็นท่ียอมรับของท้องถิ่น 

3. บริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็น
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แหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น 

4 . สื บ ส าน ศิ ลป วัฒ น ธรรม
ท้องถิ่น 

3. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรม
ทวารวดี 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยรูปแบบ SMART Faculty 
และหลักธรรมาภิบาล 

4.มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

จากตารางความเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 (5.1.1.5) และน าแผนยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน  และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ปรับปรุงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา ครั้งที่ 4/ 2560 วันที่ 27 
ตุลาคม 2560 (5.1.1.6) และน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารคณะ จากนั้นน าเข้าสู่ การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ครั้งที่ 2/ 2560 วันที่ 28 
สิงหาคม 2560 (5.1.1.7) จากนั้นคณะน าแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
        ทั้งนี้คณะมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการร่วมกับ
ผู้บริหารแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ดูแล และติดตาม
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (5.1.1.8)  และมีการติดตามผลการด าเนินการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 
ในส่วนตัวชี้วัดที่คณะรับผิดชอบจ านวน 9 ตัวชี้วัด มีการด าเนินการ
บรรลุแล้ว จ านวน 8 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด 
คือเรื่องของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ข้อมูล ณ 31 
กรกฎาคม 2561) (5.1.1.9) เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะ และมีการติดตามตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป      

2 ด าเนินการวิ เคราะห์         คณะวิทยาการจัดการ มีงบประมาณรายรับ จ านวน 2 แหล่ง
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ข้อมู ลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่ อ ห น่ ว ย ใน แ ต่ ล ะ
ห ลั ก สู ต ร  สั ด ส่ ว น
ค่าใช้จ่ ายเพ่ือพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า  อ า จ า ร ย์ 
บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่ าง
ต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้ มค่ าของการ
บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

รวมทั้งสิ้น 18,573,202 บาท คือ เงินงบประมาณแผ่นดินที่คณะ
ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณตามจ านวนรายหัวของนักศึกษา 
จ านวน  7,445,618 บาท และงบประมาณ เงินรายได้ จ านวน 
11,127,584 บาท  
      คณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (5.1.2.1) ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่  2 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 (5.1.2.2) โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท าหน้าที่ด าเนินการ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ
เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยการ
จัดสรรงบประมาณให้ 10 หลักสูตรเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ
กิจกรรมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุ
ตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5.1.2.3) 
      การจัดสรรงบประมาณ คณะฯ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
จัดท างบประมาณเงินรายได้ปี 2561 (5.1.2.4) โดยการจัดท าเอกสาร
ค าของบประมาณปี 2561 (5.1.2.5) แสดงถึงที่มาของรายรับแต่ละ
หลักสูตร และแสดงประมาณการงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละพันธกิจ ตลอดจนการพัฒนา
คณะบุคลากร และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2561 ต าม ราย ไต รม าสที่  1-4 (5.1.2.6) เ พ่ื อ ให้ ก าร ใช้ จ่ าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
       คณะฯ ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ
ใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนการจัดการ
เรียนการสอน โดยจัดสรรในรูปแบบของโครงการกิจกรรมตามพันธ
กิจของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน พัฒนาอาจารย์ บุคลากร สรรตามพันธกิจ 
        คณ ะก าห น ด ให้ มี ก ารราย งาน ข้ อมู ล ท างก าร เงิน ต่ อ
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คณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส (5.1.2.7) เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ผลรายรับจริง รายจ่ายจริง ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ซึ่ง
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและแสดงให้ทราบ
ถึงการใช้เงินของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบสารสนเทศทาง
การเงินคือระบบ GFMIS ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ด าเนินการตามคู่มือระบบงบประมาณ และพัสดุ การเงิน ผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร โดยจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วย
ระดับหลักสู ตร 10 หลั กสู ตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรในที่นี้จะพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้าน
การเรียนการสอน ด้านการบริหารงาน โดยใช้วิธีการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน และจากจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา ค่าเฉลี่ย (FTES) โดยเปรียบเทียบจากปี 2560-2561 ใน
ด้านประสิทธิภาพการบริหารการเงิน  ปี 2559-2560 และด้าน
ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักสูตร (5.1.2.8)  

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณการบริหารงาน 10 หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร ต้นทุนรวม 

 (TC) 100% 
ค่าใช้จ่าย

บุคลากร % 
ค่าใช้จ่าย

นักศึกษา% 
ค่าใช้จ่าย 

ด าเนินงาน% 

ธุรกิจศึกษา 
3,225,709.57 

100% 
907,491.00 

28% 
134,660 

4% 
2,183,558.57 

67% 

การเงินและ 
การธนาคาร 

9,118,431.15 
100% 

2,404,156.28 
26% 

385,260 
5% 

6,329,014.87 
69% 

การจัดการ 
ทรัพยากร
มนุษย ์

5,576,845.34 
100% 

1,059,431.00 
19% 

183,790 
4% 

4,333,642.34 
78% 

การจัดการ
ทั่วไป 

41,190,812.30 
100% 

6,847,261.45 
16% 

930,841.50 
3% 

33,412,709.35 
81% 

การจัดการ 
โลจิสติกส์
และโซ่

10,732,368.79 
100% 

662,701.95 
4% 

441,821 
6% 

9,627,845.84 
90% 
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อุปทาน 

การตลาด 
11,101,891.16 

100% 
1,825,339.00 

16% 
323,025 

3% 
8,953,527.16 

81% 

การบัญช ี
21,277,925.34 

100% 
3,816,959.00 

18% 
641,000 

3% 
16,819,966.34 

79% 

คอมพิวเตอ
ร์ธุรกิจ 

15,137,719.76 
100% 

4,485,742.00 
29% 

541,172 
4% 

10,110,805.76 
67% 

ธุรกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

6,403,047.86 
100% 

1,298,245.61 
20% 

175,690 
3% 

4,929,112.25 
77% 

นิเทศ
ศาสตร 

11,007,769.56 
100% 

2,169,059.00 
20% 

555,630 
5% 

8,283,080.56 
75% 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

134,772,520.8
4 

100% 

29,367,576.7
9 

22% 
14,260,312 

11% 
91,144,631.55 

67% 

ตารางแสดงประสิทธิภาพ การบริหารงานงบประมาณ 

คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560-2561 
ชื่อหลักสูตร 2560  2561  

ต้นทุนตอ่หน่วย 
(คน)   

จ านวน
(คน) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ธุรกิจศึกษา 16,895.79 32 24,813.15 130 

การเงินและการ
ธนาคาร 

26,910.58 241 25,978.44 351 

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

26,761.65 172 29,851.17 210 

การจัดการทั่วไป  18,882.77 1,636 20,122.53 2,074 

การจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

18,037.35 443 19,145.52 616 

การตลาด 21,298.62 410 20,222.02 549 

การบัญช ี 20,252.09 769 20,779.22 1,024 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

22,918.13 653 24,181.66 665 

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  

21,472.83  190  23,032.55  279  
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นิเทศศาสตร 23,075.52 573 29,929.23 679 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

20,919.28 5,119 22,111.98 6,095 

จ านวนนกัศึกษา 
ณ จุดคุ้มทุน 

   5,686 

ความคุ้มค่า สูง 
(ต่ า) กว่า
จุดคุ้มทุน 

   409 

จากสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระดับหลักสูตร  ทั้ ง 10 
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการปีการศึกษา 2560-2561 จะเห็นได้
ว่า มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน : ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ลดลงถึงแม้
จ านวนนักศึกษาจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม มีเพียงบางหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีจ านวนนักศึกษามากข้ึน 
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่ากว่าจุดคุ้มทุน 
        ภาพรวมในปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการภารกิจการ จัดการเรียน
การสอนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป.
กิจกรรมด้านการวิจัย ด้านการบริการ วิชาการ และกิจกรรมด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดการได้จัดการเรียนการสอน
ปริญญาตรีทั้งหมด 10 หลักสูตร มีนักศึกษาจ านวน 6,095 คน มี
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 3,247.76 มีต้นทุนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน 134,772,520.84 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 
22,111.98 บาท ต่อคน ต้นทุนต่อหน่วย 41,497.07 บาท ต่อ FTES 
เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยพิจารณาในแง่ของความคุ้มทุน โดยใช้
ความสัมพันธ์ของก าไร (profit) ต้นทุน (cost) ปริมาณ (quantity) 
และรายรับ (revenue) พบว่า ณ จุดคุ้มทุน คณะวิทยาการจัดการ
ต้องมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น  5,686 คน แต่ปัจจุบันคณะวิทยาการ
จัดการมีนักศึกษา จ านวน 6,095 คน ซึ่งมากกว่าจุดคุ้มทุนคิดเป็น
ร้อยละ 7.19 จึงถือว่าการบริหารหลักสูตรเกิดความคุ้มค่า 
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ตารางแสดงประสิทธิผล จากสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 

2558-2560 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 3.06 3.29 3.51 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 3.80 3.97 3.90 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 3.43 3.71 3.81 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 3.51 3.21 3.47 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 2.82 3.43 3.37 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ 2.86 3.60 3.69 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 3.17 3.23 3.33 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 2.92 3.13 3.45 
หลักสตูรนิเทศศาสตร
บัณฑิต 3.11 3.13 3.23 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 2.67 3.12 3.12 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาการจดัการทั่วไป 3.13 3.36 3.58 

เฉลี่ยรวม 11 หลักสูตร 3.13 3.38 3.50 
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      ในภาพรวม ปีการศึกษา 2558-2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทั้ง 10 หลักสูตร รวมถึง
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรมีระดับคะแนนผลการประเมินแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี  แสดงให้ เห็นถึงความมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ 
       โอกาสในการแข่งขันกับสถานบันการศึกษาอ่ืนในเขตราชภัฏ
ตะวันตกเมื่อเปรียบเทียบในด้านจ านวนนักศึกษา พบว่า คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจ านวนนักศึกษา
มากที่สุด 

3 ด าเนิ นงานตามแผน
บริหารความเสี่ ยง ที่
เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร
วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ ร ะ บุ
ปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปั จ จั ย ที่ ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ที่ ส่ งผลต่อ
การด า เนิ น งานตาม
พันธกิจของคณะและ
ให้ ระดั บ ความ เสี่ ย ง
ลดลงจากเดิม 

        คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (5.1.3.1) เพ่ือท า
หน้าที่ การวิเคราะห์  ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณา วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลจาก โดยน า
ข้อมูลจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5.1.3.3) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 4 ด้าน 
คือ  
      1) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
      2 ) ความ เสี่ ย งด้ านการปฏิ บั ติ งาน เช่ น  ความ เสี่ ย งของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร    การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ   
      3) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร   
      4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ลด และหลีกเลี่ยงมูลเหตุที่จะ
ท าให้คณะเกิดความเสียหาย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 
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เสนอแนวทางการจัดการได้ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะได้จัดท ารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5.1.3.4) ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง แผน รายงานผล ระดับความเสี่ยง 

1. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
1.1 ทุนวิจัยไม่ครบตาม
จ านวนโครงการขั้นต่ า 8 
โครงการ 

5(1x5) 
(L1, I8) 

3(1x3) 
(L1, I8) 

ลดลง 

2.  ด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสตูร 
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคณุภาพ 
2.1 นักศึกษาสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ น้อยกว่า
ร้อยละ 35 

10(5x2
) 

(L3, I8) 

10(5x2) 
(L3, I8) 

เท่าเดิม 

2.2 นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ถึง
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อย
ละ 10 

4(2x2) 
(L3, I8) 

0(0x0) 
(L3, I8) 

ลดลง 

2.3 การรับนักศึกษา
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

3(1x3) 
(L3,I5) 

1(1x1) 
(L3,I5) 

ลดลง 

2.4 หลักสูตรไมผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

5(1x5) 
(L1, 
I4.1) 

0(0x0) 
(L1, I4.1) 

ลดลง 

3. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร   
3.1 การคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัย 
สื่อสิ่งพิมพ ์

5(1x5) 
(L3, I8) 

1(1x1) 
(L3, I8) 

ลดลง 

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 5(1x5) 3(1x3) ลดลง 
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บริการวิชาการแก่ชุมชน
ไม่บรรลตุามเป้าหมายที่
ก าหนด 

(L1, I8) (L1, I8) 

 
1.  ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
    1.1 ทุนวิจัยไม่ครบตามจ านวนโครงการขั้นต่ า 8 โครงการ ความ
เสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 5 คะแนน เป็น 3 คะแนน) ซึ่งทุน
วิจัย 8 โครงการครบตามจ านวนโครงการขั้นต่ า 8 โครงการ  ซึ่ง
คณะฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยมากขึ้น เช่น จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการคลินิกวิจัย ระยะที่ 1-3 
2. ด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
    2.1 นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ น้อยกว่าร้อยละ 35 ความ
เสี่ยงเท่าเดิม (จากระดับความเสี่ยง 10 คะแนน เป็น 10 คะแนน) ซึ่ง
นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศร้อยละ 2.8 จากเป้าหมายที่
ก าหนด ร้อยละ 35 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องมาจากนักศึกษามีจ านวน
มากและการพัฒนาภาษาอังกฤษต้องใช้ระยะเวลา แม้ว่าคณะฯ ได้
ด าเนินจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลายโครงการ เช่น ค่าย
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติด้านความรู้ทักษะ เพ่ือการสอบวัดระดับความรู้ 
CEPT/TOEIC เป็นต้น 
    2.2 นักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ถึง
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 10 ความเสี่ยงลดลง (จากระดับความ
เสี่ยง 4 คะแนน เป็น 0 คะแนน) ซึ่งนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 15 จากเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 10 
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้ทั กษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการทักษะการใช้ Microsoft Office โครงการฝึกอบรมทาง
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วิชาการ "อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานบัญชี" 
    2.3 การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  ความเสี่ยง
ลดลง (จากระดับความเสี่ยง 3 คะแนน เป็น 1 คะแนน) ซึ่งการรับ
นักศึกษาเข้าใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ 
1,250 คน จากเป้าหมายที่ก าหนด 1,240 คน ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาไปยังสถานศึกษา
เป้าหมายและโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการ
จัดการ 
    2.4 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ความเสี่ยง      
ลดลง (จากระดับความเสี่ยง 5 คะแนน เป็น 0 คะแนน) ซึ่งหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ก ากับติดตามให้
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์เข้าใหม่และลาออก 
3. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร  
     3.1 การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ 
ความเสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 5 คะแนน เป็น 1 คะแนน) 
ซึ่งคณะฯ มีการก ากับดูแลเรื่องการคัดลอกผลงาน  
4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
    4.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ความเสี่ยงลดลง (จากระดับความเสี่ยง 5 
คะแนน เป็น 3 คะแนน) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดชุมชนให้ความร่วมมือ โดยคณะฯ 
ได้ท าความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนให้
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับชุมชน เช่น การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก จัดโครงการส ารวจความต้องการการรับบริการ
วิชาการของสถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ 
คณะฯ น ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการครั้งที่  3/2561 วันที่  21 มิถุนายน 2561 (5.1.3.5) ซึ่งที่
ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1.3.6) กล่าวคือ ควรให้มีแผน
ความเสี่ยงเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 

4 บริหารงานด้วยหลัก
ธ ร รม าภิ บ าล อ ย่ า ง
ค ร บ ถ้ ว น ทั้ ง  1 0 
ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

      คณะวิทยาการจัดการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 
10 ประการ กล่าวคือ 
       1) หลักประสิทธิผล คณะฯบริหารงานโดยยึดการบรรลุ
ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน โดยทุก
โครงการที่ ขออนุมัติ ต้องแสดงให้ เห็ นชัด เจนว่าตรงกับแผน
ยุทธศาสตร์ข้อใด มีการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายในทุกโครงการและ
เมื่อจัดโครงการลุล่วงแล้วต้องรายงานผลการด าเนินโครงการ มีการ
ติดตามการด าเนินงาน การรายงานผลและประเมินผลการด าเนิน
โครงการทุกไตรมาส (5.1.4.1) 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณการบริหารงาน 10 หลักสูตร 
ชื่อ

หลักสูตร 
ต้นทุนรวม 

 (TC) 100% 
ค่าใช้จ่าย

บุคลากร % 
ค่าใช้จ่าย

นักศึกษา% 
ค่าใช้จ่าย 

ด าเนินงาน% 

ธุรกิจศึกษา 
3,225,709.57 

100% 
907,491.00 

28% 
134,660 

4% 
2,183,558.57 

67% 

การเงินและ 
การธนาคาร 

9,118,431.15 
100% 

2,404,156.28 
26% 

385,260 
5% 

6,329,014.87 
69% 

การจัดการ 
ทรัพยากร
มนุษย ์

5,576,845.34 
100% 

1,059,431.00 
19% 

183,790 
4% 

4,333,642.34 
78% 

การจัดการ
ทั่วไป 

41,190,812.30 
100% 

6,847,261.45 
16% 

930,841.50 
3% 

33,412,709.35 
81% 

การจัดการ 
โลจิสติกส์
และโซ่
อุปทาน 

10,732,368.79 
100% 

662,701.95 
4% 

441,821 
6% 

9,627,845.84 
90% 

การตลาด 
11,101,891.16 

100% 
1,825,339.00 

16% 
323,025 

3% 
8,953,527.16 

81% 

การบัญช ี 21,277,925.34 3,816,959.00 641,000 16,819,966.34 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
100% 18% 3% 79% 

คอมพิวเตอ
ร์ธุรกิจ 

15,137,719.76 
100% 

4,485,742.00 
29% 

541,172 
4% 

10,110,805.76 
67% 

ธุรกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

6,403,047.86 
100% 

1,298,245.61 
20% 

175,690 
3% 

4,929,112.25 
77% 

นิเทศ
ศาสตร 

11,007,769.56 
100% 

2,169,059.00 
20% 

555,630 
5% 

8,283,080.56 
75% 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

134,772,520.8
4 

100% 

29,367,576.7
9 

22% 
14,260,312 

11% 
91,144,631.55 

67% 
 

ตารางแสดงประสิทธิภาพ การบริหารงานงบประมาณ 

คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560-2561 

ชื่อหลักสูตร 2560  2561  

ต้นทุนต่อหน่วย 
(คน)   

จ านวน
(คน) 

ต้นทุนตอ่หน่วย 
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ธุรกิจศึกษา 16,895.79 32 24,813.15 130 

การเงินและการ
ธนาคาร 26,910.58 241 25,978.44 351 

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ 26,761.65 172 29,851.17 210 

การจัดการทั่วไป  18,882.77 1,636 20,122.53 2,074 

การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่
อุปทาน 18,037.35 443 19,145.52 616 

การตลาด 21,298.62 410 20,222.02 549 

การบัญช ี 20,252.09 769 20,779.22 1,024 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22,918.13 653 24,181.66 665 

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  21,472.83  190  23,032.55  279  

นิเทศศาสตร 23,075.52 573 29,929.23 679 

คณะวิทยาการ
จัดการ 20,919.28 5,119 22,111.98 6,095 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนนกัศึกษา ณ 
จุดคุ้มทุน    5,686 

ความคุ้มค่า สูง 
(ต่ า) กว่าจุดคุ้มทุน    409 

       จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพ การบริหารงาน

งบประมาณ  คณะวิทยาการจัดการปีการศึกษา 2560-2561 มี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน : ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ลดลงถึงแม้

จ านวนนักศึกษาจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม มีเพียงบางหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีจ านวนนักศึกษามากขึ้น ซึ่งถ้าดูจากผลการ

ด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และผลการด าเนินงานของแต่

ละสาขา บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานทุก

โครงการ 

 จ านวนโครงการ ผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

คณะวิทยาการจัดการ 52   

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 20   

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 22   

สาขาวิชาการตลาด 12   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18   

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

15   

สาขาวิชาการบัญชี 22   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 30   

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 15   

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

15   

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 12   
 

     2) หลักประสิทธิภาพ คณะฯบริหารงานโดยมุ่งเน้นการประหยัด

ค่าใช้จ่าย ประหยัดแรงงาน ประหยัดระยะเวลา ในการจัดโครงการ 

มีวิธีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัด

โครงการต่าง ๆ รวมทั้งมีวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ตามภารกิจ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น ทุกหลักสูตร
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

สามารถใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ประกอบการสอน และเครื่องตรวจข้อสอบร่วมกัน (5.1.4.2) รวมทั้ง

มีการให้บริการห้องประชุมแก่บุคลากรคณะอ่ืน หรือหน่วยงาน

ภายนอก ที่มาขอใช้บริการ โดยมีแบบฟอร์มในการขอใช้สถานที่ และ

สมุดบันทึกการใช้บริการ ทั้งนี้คณะมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการร่วมกับผู้บริหารแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ 

ดูแล และติดตามการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  และมีการติดตามผลการด าเนินการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 

เดือน) ในส่วนตัวชี้วัดที่คณะรับผิดชอบจ านวน 9 ตัวชี้วัด มีการ

ด าเนินการบรรลุแล้ว จ านวน 8 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 

ตัวชี้วัด คือเรื่องของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ข้อมูล 

ณ 31 กรกฎาคม 2561)   

 เงินที่ได ้ เงินที่ใช้ไป ประหยดัได ้

คณะวิทยาการจัดการ 14,260,312.50 9,256,591.77 ร้อยละ 35 

สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 930,841.50 455,295.50 ร้อยละ 
51.09 

สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 

385,260 295612.72 ร้อยละ 
23.27 

สาขาวิชาการตลาด 323,025 243,806 ร้อยละ 
24.52 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 541,172 300,180.50 ร้อยละ 
44.53 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

183,790 142,584 ร้อยละ 
22.42 

สาขาวิชาการบัญช ี 641,000 349,961 ร้อยละ 
45.40 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 555,630 415,777 ร้อยละ 
25.17 

สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 175,690 154,330 ร้อยละ 
12.16 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

441,821 288,602 ร้อยละ 
34.68 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
สาขาวิชาธุรกจิศึกษา 134,660 53,803 ร้อยละ 

60.05 
 

       3) หลักการตอบสนอง คณะมีนโยบายให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการ 
เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอาจารย์
มาริษา  สุจิตวนิช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการอบรมให้กับนักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ าน้อย จังหวัดกาญจนบุรี  
โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยอาจารย์จันจิราภรณ์  ปานยินดี สาขาวิชา
ทรัพยากรมนุษย์ อบรมให้กับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท 
อิซูซุ ตั้งเซียฮวด จังหวัดนครปฐม และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล ด้วย PowerPoint 
โดยอาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอบรมให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี (5.1.4.3)   
       4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อการด าเนินงานของคณะตามพันธกิจ โดยท าตามระบบและกลไก

การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ (5.1.4.4) 

คณะมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอละผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

จ านวน 4 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา 

และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ซึ่งผลการประเมินประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับดี โดยมี
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย ร่วม  4 หลักสูตรอยู่ที่ 3.50 รวมทั้งถ้ามีการร้องเรียนกรณี

ต่าง ๆ คณะมีกระบวนการในการแก้ปัญหา เช่น กรณีนักศึกษา

ฝึกงาน จะมีการสอบถามไปยังสถานฝึกงาน ว่านักศึกษาควรมีความรู้

ด้านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ แล้วก็น ามาจัดอบรมเพ่ิมเติม รวมถึงใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  

       5) หลักความโปร่งใส คณะฯ มีกระบวนการในการท างาน

เปิดเผยตรงไปตรงมา เช่น ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี

การชี้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ทุกคนรับทราบก่อนการประเมิน 

และมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินรับทราบเป็นรายบุคคล 

(5.1.4.5 ข้อตกลง/แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) มีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ

อย่างสม่ าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสอบถามโดยตรงกับ

คณบดี ทางอินเทอร์เน็ต การรับสมัครอาจารย์ และบุคลากร ผ่าน

เว็บไซต์ และการประกาศเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง (5.1.4.6) บันทึก

ข้อความ (5.1.4.7)  

       6) หลักการมีส่วนร่วม คณะฯเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะการ

บริหารงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น การประชุม การมีส่วนร่วมในการ

เสนอชื่อการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนการประเมินงานในต าแหน่ง

คณบดี และการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ โดยมีการ

ป ระชุ ม อ าจารย์ ป ระจ าคณ ะ  จ าน วน  4 ค รั้ ง  ก ารป ระชุ ม

กรรมการบริหารคณะ จ านวน 14 ครั้ง และการประชุมกรรมการ

ประจ าคณะ จ านวน 6 ครั้ง (5.1.4.8)  มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

ด้วยโปรแกรม LINE ในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือกระจายข่าวสารและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของคณะ (5.1.4.9) 

นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมกับภายนอก เช่น การประชุมผู้ปกครองของ
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นักศึกษาชั้นปีที่  1 ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา คณาจารย์ของ

คณะฯ มีการท างานวิจัยร่วมกับชุมชน และหน่วยงานของรัฐใน

จังหวัดนครปฐม  

       7) หลักการกระจายอ านาจ การบริหารงานระดับคณะฯ 

คณ บดี  แต่ งตั้ งรองคณ บดี  3 ท่ านและผู้ ช่ วยคณ บดี  3 ท่ าน 

รับผิดชอบงานของคณะในแต่ละด้าน  

       - อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง รองคณบดีรับผิดชอบด้าน

บริหารงานทั่วไป 

       - อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี รองคณบดีรับผิดชอบด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ 

       - อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น รองคณบดีรับผิดชอบด้าน

วิชาการ 

       - อาจารย์ มาลินี   นาคใหญ่  ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์คณะ 

       - อาจารย์นพดล มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบด้านกิจการ

นักศึกษา 

       - อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบด้าน

ภูมิสถาปัตย์ อาคารสถานที่ (5.1.4.10) 

       นอกจากนั้น แต่ละหลักสูตร มีการแต่งตั้งประธาน รองประธาน 

กรรมการ และเลขานุการรับผิดชอบการด าเนินงานของหลักสูตร  

       8) หลักนิติธรรม คณะได้มีการด าเนินการ ตามประกาศ/กฎ/

ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งคณบดีและ

ผู้บริหารแต่ละระดับ บริหารงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงาน โดยจัดท าเป็นแฟ้มระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ คณะ
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วิทยาการจัดการ เพ่ือเผยแพร่ ให้บุ คลากรในคณ ะรับทราบ 

(5.1.4.11) เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร

การจัดอบรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดหาเอกสารเพ่ือใช้

ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 เป็นต้น ทั้งนี้คณะมีการ

ด าเนินการตามหลักนิติธรรมในการบริหารงาน เช่น การให้คณาจารย์

เซ็นรับทราบผลกการประเมินการปฏิบัติราชการ 

       9) หลักความเสมอภาค อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับ

การดูแลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การให้สิทธิเสรีภาพกับทุกคนใน

องค์กรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการรับนักศึกษาต่างชาติ

เช่น  นักศึกษาชาวจีน นักศึกษาชาวเวียดนาม เป็นต้น รวมทั้งเปิด

โอกาสให้นักศึกษาที่มีความพิการ เขาศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ

คณะ และสามารถขอเบิกใช้ทรัพยากรห้องเรียนและอุปกรณ์

สนับสนุนได้  (5.1.4.12) มีการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน อบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และองค์ความรู้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน การท าวิจัย และการท างานด้าน 

ต่าง ๆ  มีจ านวน 14 โครงการ เช่น โครงการคลินิกวิจัย โครงการ

อบรมภาษาอังกฤษอาจารย์เพ่ือการสอน สนทนาภาษาอังกฤษและ

ภาษาอั งกฤษวิช าการ  ศึ กษ าดู งานสถาน พัฒ นาความ เป็ น

ผู้ ป ระกอบการส าหรับนั กศึกษา Student Entrepreneurship 

Development Academy (SEDA) และ โครงการอบรมเพ่ิมทักษะ

การให้บริการและสร้างจิตส านึกการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน และแม่บ้าน เป็นต้น  

       10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะฯบริหารงานโดยให้เกียรติแก่
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ผู้ร่วมงาน และมีการลงคะแนน โดยใช้การโหวต และการหย่อนบัตร 
ในแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ในการคัดเลือก
ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
ตัวแทนประธานสาขา โดยคณาจารย์ทุกคนรับทราบ และยอมรับมติ
ในการร่วมประชุม (5.1.4.13) 

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต
แ ล ะ ด้ า น ก า ร วิ จั ย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์ อักษร
และน ามาปรับ ใช้ ใน
การปฏิบัติงานจริง 

        คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้คณะวิทยาการจัดการ จัดท าคู่มือแนวทางการจัดการความรู้
คณะวิทยาการจัดการ และจัดท ามาตรการกระบวนการจัดการ
ความรู้คณะวิทยาการจัดการ 
         คณะวิทยาการจัดการมีการจัดโครงการจัดการความรู้และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลงาวิชาการ 
ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน การเรียนการสอน และการ
วิจัย  โดยวิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นอาจารย์ในคณะ
วิทยาการจัดการที่ มี ต าแหน่ งทางวิชาการ และอาจารย์ที่ มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัย (5.1.5.1) 
        คณะวิทยาการจัดการมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้แนวทางการจัดการความรู้ในการพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิทยาการจัดการและเพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติ
ที่ดีของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผลการจัดได้แนวปฏิบัติที่ดีจ านวน
10 สาขารวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง  (5.1.5.2) 
       คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ระดับคณะ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561   มี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือจัดส่งประกวดในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการตัดสินจากภายนอกคณะฯ จ านวน 3 
ท่าน ผลการคัดเลือกให้ส่งประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฎนครปฐมจ านวน 2 เรื่องคือ การพัฒนากระบวนการด าเนิน
โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และ สาขาการตลาดร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น  
 (5.1.5.3) 
        คณะวิทยาการจัดการได้ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเข้าโครงการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ดังนี้ 

1. ด้านบริหารจัดการ จ านวน 1 เรื่อง คือ การจัดการระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็น “SMART FACULTY” 

2. ด้านผลิตบัณฑิต จ านวน 2 เรื่อง คือ การพัฒนา
กระบวนการด าเนินโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจของนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาการตลาดร่วมพัฒนา
ร้านค้าปลีกท้องถิ่น  

3. ด้านวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของคณะวิทยาการ
จัดการ 
ซึ่งผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
คณะวิทยาการได้รางวัลชนะเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
(5.1.5.4) 
       คณะวิทยาการจัดการได้น าแนวปฏิบัติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ   และรางวัลชมเชยด้านผลิตบัณฑิต
จัดเก็บอย่างเป็นระบบและน ามาใช้ในการปฏิบัติจริงและน าเผยแพร่
บนเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเป็นลายลักษณ์ อักษรเพ่ือให้
สถาบันการศึกษา, หน่วยงาน, หลักสูตรต่าง ๆ ได้น าแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นแนวทางต่อไป 

6 การก ากับติดตามผล
การด า เนิ น งานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร

      คณะวิทยาการจัดการได้จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการในการพัฒนาแผนบริหารบุคลากรตามค าสั่ งที่ 
205/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยคณะวิทยาการจัดการได้
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สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ (5.1.6.1) เพ่ือพิจารณาโดยมี
รายละเอียดในการเพ่ิมศักยภาพ และส่งเสริมบุคลากรของคณะ ดังนี้ 
(5.1.6.2) ดังนี้  
    1) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเอกสรประกอบการสนอน
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ ในวันที่ 5 และ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องโล
จิสติกส์ 701 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้มีการให้ความรู้ กฎระเบียบ 
ข้อปฏิบัติในการจัดท าก ากัดและติดตามผลการจัดท าเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าของเอกสารแต่ละบทส าหรับอาจารย์ที่ส่งผลงานแต่ละ
ท่าน 
     2) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
       - โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการรับ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่
20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโลจิสติกส์ 604  
       - โครงการพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“การปฏิรูปหลักสูตร : ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาใน
อนาคต” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 
    3) การพัฒนางานวิจัย ได้แก่  
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะ
วิทยาการจัดการ วันที่ 4,13,18 ธ.ค. 2560 
ณ ห้อง 614-615 อาคาร A6 เวลา 08.00-17.30 น. 
       - โครงการคลีนิควิจัย ระยะที่ 1 
         วันที่ 24 พ.ย. 2560 และ 22 ธ.ค. 2560 
   ห้อง 405 อาคารโลจิสติกส์ เวลา 08.00-17.00 น.  
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       - โครงการคลีนิควิจัย ระยะที่ 2 
         วันที่ 24 ม.ค. 2561,วันที่ 21 ก.พ. 2561 และวันที่ 21 มี.ค. 
2561 ณ ห้องโลจิสติกส์ 405 คณะวิทยาการจัดการ          
         ห้อง 405 อาคารโลจิสติกส์ เวลา 08.30-16.30 น.  
       - โครงการอบรมสถิติและโปรแกรมสถิติเพ่ือการวิจัย (SPSS 
for Windows) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561  ห้อง 626 อาคารเอ 6 
คณะวิทยาการจัดการ 
    4) การพัฒนาการจัดการความรู้ ได้แก่  
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(Knowledge 
Management) วันที่ 21 ธ.ค. 2560 ห้อง 401 อาคารโลจิสติกส์ 
เวลา 08.00-17.00 น. 
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ improvement plan การ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 19 ธ.ค. 2560 ห้อง 401 
อาคารโลจิสติกส์ เวลา 08.00-17.00 น. 
    5) การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ   ได้แก่ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษอาจารย์เพ่ือการสอน สนทนาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษวิชาการ วันที่ 5 ก.พ. 2561 ถึง 5 เม.ย. 2561 ห้อง 
701 อาคารโลจิสติกส์ เวลา 08.30-16.30 น. 
         คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ จัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากร ดังนี้ จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  มีห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องการจัดการความรู้
ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา จัดบริการ
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุ
เพ่ือการเรียนการสอน และจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร 
        นอกจากนั้นคณะวิทยาการจัดการ ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  โดยติดตามเป็ นรายบุคคลเพ่ือสอบถาม
ความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้
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รายงานผลเป็นรายภาคการศึกษา และการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้ 
        1. การก ากับติดตามโดยเชิญประชุมความก้าวหน้าในการเขียน
เอกสารประจ าบท และให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนเฉพาะราย   
       2. ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกซ่ึงคณะฯ ให้ผู้ที่ศึกษา
ต่อน าความก้าวหน้ามารายงานเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา และ
สอบถามถึงปัญหาอันอาจเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดและช่วยสนับสนุนใน
ทุกเรื่อง และ  
       3. การพัฒนาในวิชาชีพของตนเองโดยสนับสนุนให้คณาจารย์
ได้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพของตน  
       จากแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้มี
การวางแผนในปี 2560 เพ่ือเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรสายวิชาการซึ่งอยู่ในกระบวนการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 23 คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1. ผศ. ดร.จันทนา  วัฒนกาญจน รองศาสตราจารย ์

2. ผศ. ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ รองศาสตราจารย ์

3. ผศ. ดร.สุภาณี  อินทน์จันทร์ รองศาสตราจารย ์

4. อ. จันทนา  พงศ์สิทธิกาญจนา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

5. อ. สมพล  สุขเจริญพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

6. อ. ดร.มาริษา  สุจิตวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

7. อ. ดร.ดวงใจ  คงคาหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

8. อ. ดร.ณัฐชามญฑ์  ศรีจ าเริญวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

9. อ. ผ่องใส  สินธุสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

10. อ. ดร.พงษ์สันติ์  ตันหยง ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

11. อ. วัลลภา  วิชะยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

12. อ. อัฎศณี  เพียรเจริญวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

13. อ. ดร.ภัทธภร  ปุยสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

14 อ. ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

15 อ. กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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16 อ. สมใจ  เภาด้วง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

17 อ. ดร.ศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

18 อ. วีรศักดิ์  นาชัยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

19 อ. กสมล ชนะสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

20 อ. มาลินี  นาคใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

21 อ. ขวัญยุพา  ศรีสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

22 อ. ดร.พันธิการ์  วัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

23 อ. ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์       

 
ตารางจ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่
ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในปี

การศึกษา 

2558 2559 2560 

ศาสตราจารย์ คน - - - 

รองศาสตราจารย์ คน 1 2 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 9 8 8 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 59.5 55 55.5 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 69.5 65 65.5 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง
วิชาการ (รศ. และ ศ.)  

ร้อยละ 14.3
9 

15.39 15.27 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี
ต าแหน่งวิชาการ (รศ. และศ.) 

คะแนน 1.20 1.29 1.28 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 

คะแนน - +0.09 -0.01 

 
        อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
 
  ตาราง จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานใน ปี
การศึกษา 

2558 2559 2560 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - - - 
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อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 46 45 38 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 23.5 25 28.50 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับ
รวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 
69.5 65 66.50 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ร้อย
ละ 0 0 0 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท 
ร้ อ ย
ละ 66.19 61 57.14 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  
ร้ อ ย
ละ 33.81 39 42.86 

 
หมายเหตุ 
         สูตร   1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก =   28.5   x    100 
       66.50 
     
  =   42.86 
                   2.  แปลงค่าร้อยละ         =  42.86  x  5    
            40     
         = 5.40 
ตารางอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขา 

จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ไม่มี
ต าแหน่ง 

ผู้มีต าแหน่งทางวชิาการ 

ผศ
. 

รศ. ศ. รวม 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2 1 1 - 4 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 14 1 - - 15 

สาขาวิชาการตลาด 3 1 - - 4 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 4 - - - 4 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 1 - - 4 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 - - - 10 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

4 - - - 4 

สาขาวิชาบัญชี 7 1 - - 8 



188 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 3 1 - 9 

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 1 - - - 1 

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 3.5 - - - 3.5 

รวม 56.5 8 2 0 66.5 

 
        ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการมีโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้   
       1) โครงการอบรมการท างานเป็นทีมและส่งเสริมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กร (Go Team & Go 
Green) วั น ที่  2 9  พ .ค .  2 5 6 1  ถึ ง  1  มิ .ย .  2 5 6 1  แ ล ะ  
5-8 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
       2) โครงการแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบจั ดซื้ อ จั ดจ้ างภ าครัฐด้ วย อิ เล็ กท รอนิ กส์  (Electronic 
Government Procurement: e-GP) วั น ที่  1 5  ก .ย . 2 560  ณ 
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 เวลา 
08.30-16.00 น. 
       3) โครงการอบรม “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ” วันที่ 22 ก.ย. 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว 
อาคารศูนย์ภาษาฯ เวลา 08.30-16.30 น. 
       4) อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 29 ก.ย. 2560 , 4 ต.ค. 2560 ,9-12 และ 16,19 ต.ค. 2560 
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
เวลา 09.00-16.00 น. 
       5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1-3 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์
แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ส สปา จ.เพชรบุรี  
       6) โครงการฝึกอบรม เรื่องเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท วันที่ 
21 มิ.ย. 2561 ณ ห้อง 204 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการบัญชี



189 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

และโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
       7) โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการให้บริการและสร้างจิตส านึก
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ณ ห้อง 303 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการ
จัดการ เวลา 08.30-16.30 น. 

7 ด า เนิ น งานด้ านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในตาม
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒ นาการของ
คณะที่ ได้ปรับให้การ
ด า เนิ น งานด้ านการ
ประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะ
ต า ม ป ก ติ ที่
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร
ควบคุมคุณภาพ การ
ต รวจ ส อบ คุ ณ ภ าพ 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณภาพ 

     คณะวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระดับคณะ (5.1.7.1) 

1.2 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง  
มาตรการการบริหารการจัดการการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ  (5.1.7.2)    
          1.3 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ(5.1.7.3) 
           1.4 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561  
เพ่ือพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2560 และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (5.1.7.4) 
            1.5 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1.7.5) 
           1.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2561(5.1.7.6) 
           1.7  เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561(5.1.7.7) 
           1.8 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE 
QA Online ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
(5.1.7.8) 
          1.9 ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2560  ในวันที่ 28 มีนาคม, 9 พฤษภาคม, 12 มิถุนายน, และ 25-26 
กรกฎาคม 2561 (5.1.7.9) 
           1.10 ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1.7.10) 
     2. การตรวจสอบคุณภาพ 
        2.1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน 
        2.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะ รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้ งที่  1/ 2561 วันที่  21 กุมภาพันธ์  2561 
(5.1.7.11) 
         2.3 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 12 
เดือน 
         2.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะ รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (5.1.7.12) 
   3. ประเมินคุณภาพ 
       3.1 สาขาวิชาจัดท า มคอ. 7 และคณะวิทยาการจัดการจัดท า
รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

       3.2 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภ ายใน ระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับคณะ (5.1.7.13) 
       3.3  คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ วันที่  10 -26 
กรกฎาคม 2561 และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ ในวันที่   26 –28 กันยายน 2561 (5.1.7.14) 
       3.4 สรุปและน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เสนอคณะกรรมการประจ าคณะคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (5.1.7.15) 
       ในปีการศึกษา 2560 ผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการจ านวน 11 หลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( 3.50 คะแนน) 
       3.5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ พร้อมทั้ง
บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 2560 
        3.6 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ระดับคณะ ในวันที่   26 –28 กันยายน 2561 

 

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 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ  6 ข้อ 4  คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
...................................................................................................................................................... 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 

5.1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.2 ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 146/2560 เรื่องให้อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2557-2561 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560) 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557-
2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560) 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.6 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/ 2560 
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.7 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/ 2560 
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

5.1.1.8 ค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.1.9 รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.2.4 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561-2565 

(ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.5 เอกสารค าของบประมาณปี 2561 มหาวิทยาลัย 
5.1.2.6 แผนการใช้เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.2.7 รายงานการใช้เงินรายไตรมาสที่ 1-4 คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.2.8 รายงานต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(FTES) 

ฝ่ายแผนฯ มหาวิทยาลัย 

5.1.3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.3.2 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.3.3 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.3.6 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 3/2559, 4/2559 
1/2560, 2/2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.2 สมุดบันทึกการเบิกใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

5.1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือนและ
การจัดท าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดย อาจารย์สมใจ เภาด้วง สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการบัญชี 

5.1.4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.5 ข้อตกลง/แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.6 หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ สายตรงคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.7 แฟ้มบันทึกข้อความ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.9 หน้าจอกลุ่ม LINE คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.10 ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.11 แฟ้มระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4.12 สมุดบันทึกการเบิกใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน  คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.4.13 รายงานการประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.1 โครงการจัดการความรู้และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้   คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.3 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.5.4 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.6.2 กิจกรรม/ โครงการพัฒนาบุคลากร  คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

5.1.7.2 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง มาตรการการบริหารการ คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

จัดการการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ   

5.1.7.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระดับคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในวันที่ 28 มีนาคม  2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.7.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาในวันที่ 25 กรกฎาคม  2561 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.7 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง ใน
วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

5.1.7.8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
5.1.7.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาในวันที่ 28 มีนาคม, 9 พฤษภาคม, 12 
มิถุนายน, และ 25-26 กรกฎาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.10 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.11 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 1/ 2561 วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.13 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.1.7.14 ค าสั่งแต่งตั้งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

5.1.7.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2    : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง  ประธานกรรมการ 
  อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ รองประธานกรรมการ 
  อาจารย์วีรกิจ  อุฑารสกุล กรรมการ 
  อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี  กรรมการ 
  อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี กรรมการ 
  อาจารย์สมใจ  เภาด้วง  กรรมการ 
  อาจารย์ปิยะดา  คัมภิรานนท์ กรรมการ 
  อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกุล กรรมการ 
  อาจารย์กสมล  ชนะสุข        กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสร้อยมณี  เดชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตาม  
ที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1 มีระบบและกลไก 
ในการก ากับการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ให้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณ ภาพ

     คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้ (5.2.1.1) 

1. การวางระบบคุณภาพ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงาน/ก าหนดผู้รับผิดชอบตัว
บงชี้ของหลักสูตร  

2.  การควบคุมคุณภาพ 
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
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ข้อ เกณฑ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตรและจัดท ารายงาน 

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อหน่วยงาน 

4. ประเมินคุณภาพ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรมคอ. 7 และรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในเดือนกรกฎาคม 

5. การพัฒนาคุณภาพ 
น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

2 มีคณ ะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
เป็นไปตามระบบท่ี
ก าห น ด ใน ข้ อ  1 
และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณ ะเพื่ อ
พิ จารณาทุกภาค
การศึกษา 

     คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร ท าหน้าที่ในการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา รอบ 6 เดือน 
เสนอที่ประชุมครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (5.2.2.1) 
และรอบ 12 เดือน เสนอที่ประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 
2561 (5.2.2.2) 

3 มี ก า ร จั ด ส ร ร
ท รั พ ย า ก ร เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตรให้เกิดผล

      คณะวิทยาการจัดการ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร 
งบประมาณ สิ่งสนับสนุนต่าง เพ่ือด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
       องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน โดยมีการรับและแต่งตั้ง
คณาจารย์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (5.2.3.1) 
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ข้อ เกณฑ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ
ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพหลักสูตร 

       องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต  โดยคณะฯ สนับสนุนให้หลักสูตร
ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (5.2.3.2) 
       องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา โดยคณะวิทยาการจัดการได้จัดสรร
งบประมาณประจ าปีเพ่ือให้หลักสูตรจัดกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา (5.2.3.3)  ดังนี้ 

สาขาวิชา งบประมาณ (บาท) 
การจัดการทั่วไป 930,841.50 

การเงินและการธนาคาร 385,260.00 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 183,790.00 
การตลาด 323,025.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 541,170.00 
การบัญชี 641,000.00 

นิเทศศาสตร ์ 555,630.00 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 175,690.00 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 441,821.00 
ธุรกิจศึกษา 134,660.00 

ปริญญาโท การจดัการทั่วไป 330,000.00 

 
         องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  โดยคณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
จ านวน 5,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (5.2.3.4)               
         องค์ประกอบที่  5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน  อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ นอกจากนั้นคณะฯ จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนประจ าปีให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน คนละ 
4,000 บาท เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน (5.2.3.5) 

4 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณภาพหลักสูตร
ตามก าหนดเวลา

     คณะวิทยาการจัดการมีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา โดยในปีการศึกษา 2560 
     คณะฯ มีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรรวม  
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ข้อ เกณฑ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ทุกหลักสูตร และ
ราย งาน ผ ล ก าร
ป ร ะ เ มิ น ใ ห้
กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 

11 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตรและปริญญาโท  
1 หลักสูตร มีการตรวจประเมินระหว่าง วันที่ 10-26 กรกฎาคม 2561 
โดยผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน
ที่ขึ้นทะเบียน TQR (5.2.4.1) และคณะวิทยาการจัดการได้น าผลการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 เข้า
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะในวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (5.2.4.2) 

ล าดับ 
วันท่ี

ประเมิน 
คณะกรรมการประเมิน 

ช่ือหลักสูตร คะแนน 
ระดับ 

 1 

10 ก.ค.61 ผศ. ดร.สุมาลี  รามนัฏ 
อาจารย์นีรนุช  เนื่องวัง 
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 3.69 

ดี 

2 

16 ก.ค.61 ผศ.เสาวนีย์   ใจรักษ์ 
รศ.พนารัตน์  ปานมณี 
อาจารย์บุษณีย์  เทวะ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 3.33 

ดี 

3 

16 ก.ค.61 รศ. ดร.ดวงพรรณ  กริชชาญชัย 
อาจารย์นรภัทร  สถานสถิต 
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 3.45 

ดี 

4 

17 ก.ค.61 ผศ. ดร.สุมาลี  รามนัฏ 
อาจารย์นีรนุช  เนื่องวัง   
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 3.51 

ดี 

5 

18 ก.ค.61 ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์   
อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์ 
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.37 

ดี 

6 

19 ก.ค.61 ผศ. ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 
ผศ. ดร.สุมาลี  รามนัฏ 
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร 3.90 

ดี 

7 

21 ก.ค.61 ผศ. ดร.สุมาลี  รามนัฏ 
อาจารย์นีรนุช  เนื่องวัง   
อาจารย์วาสนา  เนียมแสวง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 3.81 

ดี 

8 

23 ก.ค.61 ผศ. ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 
รศ.พนารัตน์  ปานมณี 
อาจารย์สายพิณ  เดชเรือง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 3.47 

ดี 

9 

24 ก.ค.61 รศ. กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย 
ผศ.ขวัญเรือน  กิติวัฒน์ 
ผศ. ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน 

หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต 3.23 

ดี 

10 

24 ก.ค.61 ผศ.ดร.สิริฉันท์  สถิรกุล  เตชพาห
พงษ์ 
ผศ. ดร.รินรดี  ปาปะใน 
อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 

หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจศึกษา 3.12 

ดี 



201 
 

ข้อ เกณฑ์การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

11 

26 ก.ค.61 ผศ. ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ท์ 
อาจารย์ ดร.เอกธิป  สุขวารี 
ผศ. ดร.สุมาลี  รามนัฏ 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 3.58 

ดี 

 

  เฉลี่ยรวม 11 
หลักสูตร 3.50 

ดี 

 
5 น าผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะ
จ า ก ก ร ร ม ก า ร
ป ระจ า ค ณ ะม า
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

     คณะวิทยาการจัดการ ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร   (Improvement Plan) (5.2.5.1) 
      คณะวิทยาการจัดการได้น าผลการประเมินปีการศึกษา 2559 เสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในวาระเพ่ือพิจารณาใน ครั้งที่ 
2/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (5.2.5.2) และคณะวิทยาจัดการได้น า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
หลักสตูรที่ได้ผล
คะแนนระดับมากกว่า 
3.01 ข้ึนไป สามารถ
ขอขึ้นทะเบียนกับ 
สกอ. ได้ แต่กรรมการ
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์   

คณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผูต้รวจ
ประเมินประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จากรายชื่อผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เผยแพรห่ลักสูตร TQR เพื่อเตรยีมความพร้อมใน
การขึ้นทะเบียน สกอ. 

 

6 มีผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ทุ ก
ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น
องค์ประกอบที่  1 
ก า ร ก า กั บ
มาตรฐาน 

     คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่ จั ดการเรียนการสอนใน 
ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินหลักสูตร
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่  1 จ านวน 11 หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.2.6.1-5.2.6.2) 
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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 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญกับการควบคุม
คุณภาพโดยมีการจัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับอาจารย์
และบุคลากรเพ่ือให้ทุกคนมีความรู้เรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพ  นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
โดยมอบหมายให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็น
ผู้ก ากับติดตาม มีการประชุมเพ่ือพัฒนาแผน
คุณภาพส าหรับในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 
 

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

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

5.2.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.2.2 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
22 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.3.1 ประกาศรับสมัครอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.2.3.2 รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
5.2.3.3 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561  

5.2.3.4 งบพัฒนาบุคลากร  

5.2.3.5 รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  
5.2.4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1461/ 2561 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
การศึกษา 2560 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม 

5.2.4.2 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
22 สิงหาคม 2561 

 

5.2.5.1 Improvement Plan คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.5.2 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
28 สิงหาคม 2560 

 

5.2.6.1 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ 

5.2.6.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

5.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 

5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพโดยมีการจัดโครงการอบรมความรู้
เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับอาจารย์และบุคลากรเพ่ือให้ทุกคนมีความรู้เรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพ  นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพโดย
มอบหมายให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตาม มีการประชุมเพ่ือพัฒนาแผนคุณภาพ
ส าหรับในปีการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางที ่ส1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ (ส.1) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 ค่าเฉลี่ย 3.10 38.46 3.50  3.50 

11 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ร้อยละ 20 28.50×100 42.86×5÷40  5.00 

66.50 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ร้อยละ 20 10×100 15.04×5÷60  1.25 
66.50 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 2.5 คะแนน 5 2.50  2.50 

2 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 6 ข้อ  6 ข้อ (1-6)  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 6 ข้อ  6 ข้อ (1-6)  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.71 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 5 ข้อ  (1-5)  4.00 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 60,000 บาท (วิทย์และ
เทคโนโลยี) /50,000 บาท 
(วิทย์สุขภาพ) /25,000 
บาท (มนุษย์และสังคม) 

1,741,555 26,588.60    5.00 
     65.5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 30 (วิทยาศาสตร์) 
20 (วิทย์สุขภาพ) 

15 (มนุษย์และสังคม) 

16.20 24.73  5.00 

65.5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.67 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 6 ข้อ  6 ข้อ (1-6)  5.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 6 ข้อ  6 ข้อ (1-6)  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 6 ข้อ  7 ข้อ (1-4,6,7)  4.00 

100 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2 6 ข้อ  6 ข้อ (1-6)  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.50 
คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (55.25÷13 = 4.25) 4.25 

 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งช้ี I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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 2.92 5.00 3.50 3.71 การด าเนินงานระดับด ี

2 3 4.00 5.00 5.00 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2 4.25 การด าเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน 3.46 4.90 4.25 ระดับด ี  

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
(ข้อมูลพื้นฐาน ค าสั่งแต่งตั้ง และเอกสารอ่ืน ๆ) 
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน หลักสูตร คณะ รวม 

1 จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  11 11 
2  -ระดับปรญิญาตร ี  10 10 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต  0 0 
4  -ระดับปรญิญาโท  1 1 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0 0 
6  -ระดับปรญิญาเอก  0 0 
7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  0 0 

8 จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  0 0 
9  -ระดับปรญิญาตร ี  0 0 
10  -ระดับ ป.บัณฑิต  0 0 
11  -ระดับปรญิญาโท  0 0 

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0 0 
13  -ระดับปรญิญาเอก  0 0 
14 จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  7,272 7,272 

15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี  1,889 1,889 
16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  0 0 

17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  42 42 
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0 0 

19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก   0 0 
20 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ  66.5 66.5 

21 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

 0 0 

22 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

 38 38 

23 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

 28.5 28.5 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์  56.5 56.5 

25 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

 0 0 

26 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

 55.5 55.5 

27  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา  20.5 20.5 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน หลักสูตร คณะ รวม 

เอก หรือเทียบเท่า 
28 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  8 8 

29 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

 0 0 

30 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

 1 1 

31 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

 7 7 

32 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  2 2 

33 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

 0 0 

34 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

 1 1 

35 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

 1 1 

36 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 0 

37 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

 0 0 

38 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือ
เทียบเท่า 

 0 0 

39 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปรญิญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

 0 0 

40 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 28  28 
41  -ระดับปรญิญาตร ี 23  23 
42  -ระดับ ป.บัณฑิต 0  0 
43  -ระดับปรญิญาโท 5  5 

44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0  0 
45  -ระดับปรญิญาเอก 0  0 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 10  10 
47  -ระดับปรญิญาตร ี 9  9 

48  -ระดับ ป.บัณฑิต 0  0 
49  -ระดับปรญิญาโท 1  1 

50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0  0 



210 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน หลักสูตร คณะ รวม 

51  -ระดับปรญิญาเอก 0  0 
52 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0  0 

53 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0  0 

54 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0  0 

55  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 0  0 

56 
 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0  0 

57 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0  0 

58 

 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

0  0 

59  -ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 0  0 

60 
 -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

0  0 

61  -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0  0 
62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0  0 

63 
 -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0  0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน หลักสูตร คณะ รวม 

64 
 -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

0  0 

65 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0  0 

66  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0  0 

67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0  0 

68 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0  0 

69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน 0  0 
70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0  0 

71 
 -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

0  0 

72 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด  582  582 

73 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

543  543 

74 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

442  442 

75 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 52  52 
76 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 2  2 

77 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่
แล้ว 

0  0 

78 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 9  9 

79 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0  0 
80 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0  0 

81 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

0  0 

82 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0  0 

83 
จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

12  12 

84  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีม่กีารตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   0    0 
85  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  0    0 
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วิชาการระดับชาติ  

86 

 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0  0 

87  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร  0    0 

88 
 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่2 

 9    9 

89 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0    0  

90 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0  0 

91  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 0  0 

92 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0  0 

93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0  0 
94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0  0 

95 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0  0 

96  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน 0  0 
97  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0  0 
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98 
 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็
วงรอบประเมิน) 

 12    12 

99 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

0   0 

100 
 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

0    0  

101 

 -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

 0    0 

102  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 0    0  

103 
 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่2 

0    0  

104 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0    0  

105 

 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0  0 

106  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 0  0 

107 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0  0 

108  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0  0 
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109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0  0 

110 
 -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0  0 

111  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน 0  0 
112  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0  0 

113 
 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็น
วงรอบประเมิน) 

0  0 

114 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)   2.50 2.50 

115  -ระดับอนุปรญิญา  0 0 
116  -ระดับปรญิญาตร ี  2.50 2.50 

117  -ระดับ ป.บัณฑิต  0 0 
118  -ระดับปรญิญาโท  0 0 
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0 0 
120  -ระดับปรญิญาเอก  0 0 
121 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน  977,655 977,655 
122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  977,655 977,655 
125 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน  993,800 993,800 
126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  993,800 993,800 
129 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  65.5 65.5 

130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 

132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  65.5 65.5 
133 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  0 0 
134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 

137 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  1 1 
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
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140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 1 
141 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  0 0 

142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
145 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั  46 46 

146 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

 23 23 

147  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  23 23 

150 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

 15 15 

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  15 15 

154 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  0 0 
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 

158 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

 3 3 

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 3 

162 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

 5 5 
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วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 5 

166 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 0 0 

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
169  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 5 
170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  0 0 

171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    0  0 
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0  0 

174 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

   0  0 

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0  0  
176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  
177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0  0 
178 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ    0  0 

179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    0  0 
180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    0  0 

181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0  0  
182 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน   0  0  

183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0  0  
184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 

185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0 0 
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186 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

   0  0 

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0  0  

188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  
189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0  0  

190 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  0  0  

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0  0  
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  

193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    0  0 

194 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

  0 0 

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0  0  
196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  

197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0  0  
198 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   0  0  

199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0  0  
200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  

201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0  0  
202 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ   0  0  
203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0  0  

204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  
205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0  0  

206 
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

  0 0 

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    0  0 

208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0  0  
209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0  0  

210 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน   0  0  
211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   0 0 

212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
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214 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   0 0 
215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  0 0 

216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 

 


