
 

 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2559 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจําปการศึกษา 2559 

(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 
 
 

 

 

 

 

 
รายงาน ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 

 



คํานํา 
 

          รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 –   

31 กรกฎาคม 2560) ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อเปนการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

องคประกอบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 องคประกอบ   13 ตัว

บงช้ี โดยคณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานอางอิง สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา รวมทั้ง

การตรวจเย่ียมสถานที่จริง จึงสรุปเปนรายงานฉบับน้ี 

          คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอขอบคุณทุกทานที่เปนหน่ึงในการ

สรางผลงานที่มีคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งหวังเปนอยางย่ิงวา ขอเสนอแนะ ขอแนะนําและ

ขอคิดเห็นจะเปนประโยชนตอคณะสูการพัฒนาตอไป 

 

 

 

ลงช่ือ.................................................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

ประจําปการศึกษา 2559 

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หนา 

คํานํา   

สารบัญ  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
สวนที่ 1   บทนํา  
              1.1   ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน  
                          ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

                          ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  

                          โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร     

   รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร   

   หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  

   จํานวนนักศึกษา  

   จํานวนอาจารยและบุคลากร  

               ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี      

          ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา  

   1.2  วิธีการประเมิน  

สวนที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงช้ี    
 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ   

สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ   
 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ (ตาราง 1)  
 - ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2)  
 - ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ  

ภาคผนวก  
     ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม  

     ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วิทยาลัย สํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2559 

 

                ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน  

 

 

 

 

 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
1. ขอมูลท่ัวไป  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี ต้ังอยูเลขที่ 1 หมู 20 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พัฒนามาจากภาควิชา
สหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการจะพัฒนาระบบสหกรณให
เจริญกาวหนาในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท พ.ศ. 2524 โดยกําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรียน
วิชาสหกรณเบื้องตน เพื่อนําไปเปนความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนตอไป จากน้ันภาควิชาสหกรณได
พัฒนาข้ึนเปนลําดับและไดนําแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเขามาอยูรวมกับภาควิชาสหกรณ ไดแก 
เศรษฐศาสตร การตลาด และการบัญชีเพื่อใหสามารถสอนวิชาสหกรณเบื้องตนไดอยางสมบูรณ และในป 
พ.ศ.2528 ไดปรับเปลี่ยนช่ือจากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตอมาไดมีการเปดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณและ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรตามลําดับ 
      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนช่ือวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงใชนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา  
ลงกรณ”ต้ังแตน้ันเปนตนมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ       
ในพระบรมราชูปถัมภ” และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงลง          
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ 
และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความตองการ       
ในการเขาศึกษาตอ ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยในป 2550      
เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว ป 2551 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และป 2553 ไดมี
การพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และป 2556 เปดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดใหมี
ความรวมมือกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนําคณะวิทยาการจัดการไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ผลการประเมนิคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ 

องคประกอบ 
ตัวบงช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน  
 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.30 5.00 3.32 3.37 ระดับคุณภาพพอใช 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 13 2.98 5.00 4.16 4.25  

ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี  ระดับคุณภาพดี 
 

 
3. จุดเดน 

- ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมี 2 หลักสูตรเขารับการประเมิน TQR แลว 
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) และมีอีก 3 หลักสูตรที่
เตรียมความพรอมเขารับการประเมิน TQR (สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร) 

- จํานวนผลงานวิจัยและอาจารยผูทําผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนผลงานวิจัยมีทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีคาเฉลี่ย    

ตอคนสูงกวาเกณฑกวารอยละ 100 
- คณะมีคณะกรรมการติดตามการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ทําหนาที่กํากับติดตาม        

การดําเนินงานของผูบริหารระดับคณะและนําผลการติดตามสูการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
 

4. แนวทางเสริม   
- ควรเพิ่มผลการวิจัยที่เผยแพรในแหลงเผยแพรที่มีคา Impact factor ที่สูงข้ึน โดยเฉพาะ          

การเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

5. จุดท่ีควรพัฒนา  
- จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีเพียง รอยละ 16.94 
- การรายงานแผนควรแสดงรายละเอียดในระดับคณะที่มีความเช่ือมโยงไปสูสาขาวิชา 
- การรายงานผลการดําเนินงานควรรายงานใหสอดคลองกับคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนและ

สอดคลองกับเกณฑตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



6. ขอเสนอแนะ 
- ควรเรงรัดอาจารยที่กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด   

โดยอาจมีนโยบายที่เอื้อตอการทําดุษฎีนิพนธ 
- คณะควรกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมาย ตัวช้ีวัด เปนการเฉพาะของคณะ เพื่อใหเกิดการบริหาร

จัดการเชิงรุก 
- ควรประเมินผลการดําเนินงานใหครบตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนดไว 

 - การจัดทําแผนความเสี่ยงควรใหบุคลากรทุกระดับและทุกสวนงานในคณะมีสวนรวมในการวางแผน
ในการดําเนินงานและติดตามผล 

- ผูรับผิดชอบดานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงควรศึกษาแนวทางและวิธีการวิเคราะหและ
วางแผนฯ ใหเปนไปตามแนวที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

- ควรนําขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยนําไปใชในการบริหารระดับหลักสูตรใหมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ) 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารยรัชฎาพร  วงษโสพนากุล) 
กรรมการ 

 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยกําหนดวัน
ประเมิน ระหวางวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน    
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัว
บงช้ี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน      
วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาการจัดการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพื่อแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมินแจง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ 
ประธานบริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงช้ี 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ       
เปดโอกาสใหคณะไดช้ีแจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง 
หลังจากน้ันคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปน       
ลายลักษณอักษร เสนอไปยังคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
เพื่อดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือ        
การประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการและ (3) การเสนอผลการประเมินดวยวาจา
ตอที่ประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ทั้งน้ีเกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 



บทท่ี 1 บทนํา 
 
1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ต้ัง ประวัติความเปนมาโดยยอ  
 

1.1.1 ชื่อหนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) 
 

1.1.2 ท่ีต้ัง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
        เลขที่ 1 หมู 20 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  
        หมายเลขโทรศัพท  02-9091571-2, 02-5290674-7 ตอ 133  
        โทรสาร. 02-5293847 
 

1.1.3 ประวัติความเปนมา 
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตาม

นโยบายของรัฐบาลที่ตองการจะพัฒนาระบบสหกรณใหเจริญกาวหนาในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
พ.ศ. 2524 โดยกําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรียนวิชาสหกรณเบื้องตน เพื่อนําไปเปนความรูพื้นฐานในการ
สอนนักเรียนตอไป จากน้ันภาควิชาสหกรณไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับและไดนําแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการ
เขามาอยูรวมกับภาควิชาสหกรณ ไดแก เศรษฐศาสตร การตลาด และการบัญชีเพื่อใหสามารถสอนวิชา
สหกรณเบื้องตนไดอยางสมบูรณ และในป พ.ศ.2528 ไดปรับเปลี่ยนช่ือจากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชา
วิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตอมาไดมีการเปดสอน
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณและโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนช่ือวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงใชนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา    
ลงกรณ”ต้ังแตน้ันเปนตนมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ       
ในพระบรมราชูปถัมภ” และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงลง        
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ 
และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความตองการใน
การเขาศึกษาตอ ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยในป 2550        
เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว ป 2551 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และป 2553 ไดมี
การพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และป 2556 เปดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดใหมี
ความรวมมือกับหนวยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนําคณะวิทยาการจัดการไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน      
 
 
 



1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  
      ปรัชญา (Philosophy) 
                “ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการกาวล้ํา นําสูสากล” 
 
      ปณิธาน 

      คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางนักศึกษาใหมีความรู มีความเปนเลิศ          
ทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล สงเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมและประเทศชาติ ดวยการถายทอดองคความรูใหแกสังคมในรูปแบบวิจัย ตํารา และการบริการวิชาการ  

 
     วิสัยทัศน (Vision) 

     เปนสถาบันช้ันนําในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพไดรับการยอมรับในระดับอาเซียน  
 

     พันธกิจ (Mission) 
     1.  พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความเช่ียวชาญ สามารถบูรณาการองคความรูไปสูการปฏิบัติอยาง

มืออาชีพโดยเนนการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการกับการทํางาน (WIL) และ    
การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

     2.  พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
             3.  พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ      
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและชุมชนอยางย่ังยืน 

     4.  บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสูอาเซียน 
 
     เปาประสงค 

 1.  สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับ Education 4.0 ใหไดมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ เปนที่ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการบูรณาการกับการทํางาน (Work-Integrated 
Learning:WIL) และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ และใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชนทองถ่ินและ 
การแสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
               3.  การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

     4.  เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปน
องคการแหงการเรียนรู 
 
1.3 อัตลักษณ และ เอกลักษณ 
     อัตลักษณ 
                 บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาทองถ่ิน 
     เอกลักษณ 
      เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจําคณะ กรรมการอํานวยการ)  
 1.5.1  ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงษ   ชิณพงษ           คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 1.5.2  อาจารย ดร.รัตนา สีดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 1.5.3  อาจารยปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา   
 1.5.4  อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ        รองคณบดีฝายพันธกิจสัมพันธและประกัน
      คุณภาพการศึกษา 
 1.5.5  นางพากเพียร ธูปบูชากร ผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 1.5.6  อาจารย ดร.ธันยธร   ติณภพ ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
 1.5.7  อาจารยธนิษฐนันท จันทรแยม ผูชวยคณบดีฝายพฒันาศักยภาพนักศึกษา 
 1.5.8  ผูชวยศาสตราจารยชวาลา   ละวาทิน ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 1.5.9  ผูชวยศาสตราจารยอุทัย ยะร ี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 1.5.10  อาจารย ดร.มนสิชา อนุกูล ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 1.5.11  อาจารยดวงมณี  ชักนํา ประธานสาขาวิชาการบัญชี 
 1.5.12  อาจารย ดร.ศักด์ิชาย นาคนก ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 1.5.13  อาจารยจุรีรัตน หนองหวา ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
 1.5.14  อาจารยปริญ วีระพงษ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

    และซัพพลายเชน 
 1.5.15  อาจารยศุภมล คงทน ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1.5.16  อาจารยศรินธร  ไชยรัตน ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 

ระดับปริญญา ช่ือหลักสูตร คุณวุฒ ิ
ปที่

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ.ลงนาม
รับทราบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว ศศ.บ. 2555 22 พ.ค.55 4 ต.ค.55 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป บธ.บ. 2556 9 ส.ค.55 31 ต.ค.56 
 การบริหารธุรกิจ บธ.บ. 2556 4 ต.ค.55 19 พ.ย.55 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 2556 6 ก.ย.55 31 ก.ค.56 
การจัดการธุรกิจคาปลกี บธ.บ. 2556 4 ต.ค.55 12 มี.ค.56 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

บธ.บ. 2558 5 ก.พ.58 1 พ.ค.58 

บัญชีบัณฑิต การบัญช ี บช.บ. 2556 9 ส.ค.55 19 พ.ย.55 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร ศ.บ. 2559 7 เม.ย.59 18 ส.ค.59 
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นศ.บ. 2554 22 ก.ย.54      7 มิ.ย.55 

  
 
 
 



1.7 จํานวนนักศึกษา 
         ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,696 คน แบงออกเปนนักศึกษา 
จํานวน 3,634 คน ศูนยสระแกว จํานวน 62 คน   
 

ประเภทนักศึกษา ปการศึกษา 2559 
นักศึกษา ระดับปริญญาตร ี 3,634 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ศูนยสระแกว       62 

รวม 3,696 
 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
           ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 77 คน ประกอบดวย บุคลากรสาย

วิชาการ จํานวน 60 คน จําแนกเปนขาราชการ 21 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 39 คน และบุคลากรสาย

สนับสนุน จํานวน 17 คน จําแนกเปน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง 1 คน 

ลูกจางช่ัวคราว 9 คน 

 ตารางท่ี 1  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนง สถานภาพ และระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน วุฒิการศึกษา 

 
 

ตํ่ากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. 

ขาราชการ 21   15 6 5 15 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 39   35 4 35 3 1 
         

รวม 60   50 10 40 18 2 

 
ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนง  สถานภาพ  

ตําแหนง จํานวน สถานภาพ 
  ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
เจาหนาที่
ประจําตาม
สัญญาจาง 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4 - - 4 - - 
นักวิชาการศึกษา 4 - - 3 1 - 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 0 - - - - - 
นักวิชาการหองปฏิบัติการ 1 - - 1 - - 
พนักงานขับรถ 2 - - - - 2 
คนสวน 0 - - - - - 
พนักงานทําความสะอาด 6 - - - - 6 

รวม 17 - - 8 1 8 

 
 



     ตารางท่ี 3  รายช่ือขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ แสดงตําแหนงและคุณวุฒ ิ

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ

1 ผศ.กานต  ทองทวี ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป 

M.B.A.(General Business) 
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 

2 ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย ผูชวยศาสตราจารย 
- รองอธิการบดี 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการทองเทีย่ว 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศษ.บ.(การบริหารธุรกิจ) 

3 รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา รองศาสตราจารย 
- กรรมการผูแทนคณาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร   

Ph.D.(Economics) 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ) 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) 

4 ผศ.ดร.ธีรธนิกษ              
ศิริโวหาร 

ผูชวยศาสตราจารย 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป 

D.B.A.(International Business)  
M.P.A.(Public Administration)   
ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 

5 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  
นาคภิบาล 

ผูชวยศาสตราจารย  
- รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรู

และบริการวิชาการ 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจ 

บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
กศ.บ.(ชีววิทยา ) 

6 ผศ.ประกอบเกียรติ   
อ่ิมศิริ 

ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

นศ.ม.(ส่ือสารมวลชน) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร) 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) 

7 ผศ.ประพันธพงษ   
ชิณพงษ 

ผูชวยศาสตราจารย   
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการทองเที่ยว 

ศศ.ม.(การจัดการทองเที่ยว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

8 ผศ.ประสิทธ์ิ  สุขสุมิตร ผูชวยศาสตราจารย   
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา) 
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

9 ผศ.ละเอียด  ขจรภัย ผูชวยศาสตราจารย  
- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรียนรูและ

บริการวิชาการ 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

นศ.ม.(การประชาสัมพันธ) 
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

10 ผศ.วรพจน  บุษราคัมวดี ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

11 ผศ.วิกรานต เผือกมงคล ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจ 

บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
บช.บ.(บัญช)ี 

12 ผศ.วิภาวดี   ทูปยะ 
 

ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจ 

M.Com.(Marketing) 
  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 

 



ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ

13 อาจารย ดร.ศักดิ์ชาย   
นาคนก 
 

อาจารย   
- ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 

ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) 

14 อาจารยศิริพร  
จิระชัยประสิทธิ 

อาจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี 

บช.ม.(การบัญชี) 
บธ.บ.(การบัญชี)  

15 ผศ.สุจิราภรณ  ฟกจันทร ผูชวยศาสตราจารย   
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจ 

พบ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ) 

16 ผศ.อาทิมา   
แปนธัญญานนท 

ผูชวยศาสตราจารย 
- หัวหนาสํานักวิชาการศึกษาทั่วไป 
- อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ  

กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา) 
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) 

17 ผศ.อุทัย  ยะร ี ผูชวยศาสตราจารย  
- ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

นศ.ม.(การโฆษณา) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 
พธ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 

18 อาจารย ดร.ไอลดา   
อรุณศรี 
 

อาจารย  
- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

19 อาจารย ดร.รัตนา   สีด ี อาจารย 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  - อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการทองเที่ยว 

Ph.D.(Strategic Management)  
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

20 ผศ.อาภา  ไสยสมบัติ ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
วท.บ.(บริหารธุรกิจ) 

21 อาจารยรอยตรีสมชาย  
ประกิตเจริญสุข 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 

  
ตารางท่ี 4  รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แสดงตําแหนงและคุณวุฒ ิ  
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ

1 อาจารยจุรีรัตน 
หนองหวา 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

2 อาจารยชลียา ยางงาม อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

M.IT.(Web Engineering and Design) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

3 ผศ.ชวาลา  ละวาทิน ผูชวยศาสตราจารย 
- ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

บธ.ม.(การบริหารองคการและการจัดการ) 
บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) 

4 อาจารย ดร.ณัตตยา
เอ่ียมคง 
 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปร.ด.(นวัตกรรมการเรียนรูทางเทคโนโลยี) 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) 



ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ
5 
 
 

อาจารย ดร.ธันยธร 
ติณภพ 
 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 

บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

6 อาจารยปวริศา 
เลิศวิริยะประสิทธ์ิ 

อาจารย 
- รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการทองเที่ยว 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
 

7 อาจารยพวงเพชร   
สุขประเสริฐ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

8 อาจารยภารดี   
นึกชอบ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี 

บช.ม.(การบัญชี) 
บช.ม.(การบัญชี) 

9 อาจารย ดร.มนสิชา  
อนุกูล 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

กจ.ด.(การจัดการ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(บริหารการเงิน) 

10 อาจารย ดร.วรีรัตน   
สัมพัทธพงศ 

อาจารย 
- รองคณบดีฝายพันธกิจสัมพันธและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 

บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

11 อาจารยนิศากร  
มะลิวัลย 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 
(ลาศึกษาตอ) 

12 อาจารยศุภมล  คงทน อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร) 

13 อาจารยศิริวรรณ    
คําดี 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การจัดการองคการ)         
บธ.บ.(การบัญชี) 

14 ผศ.ศิริพงษ  ฐานม่ัน ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการ 
จัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

15 อาจารยอภิชาติ   
การะเวก 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี  

บธ.ม.(การบัญชี) 
บธ.บ.(การบัญชี) 

16 ผศ.อัจฉราวรรณ   
สุขเกิด 

ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)    
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรพัฒนาประเทศ) 

17 อาจารยอุบล  ไมพุม อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 

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

18 อาจารยปริญ   
วีระพงษ 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 



ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ
19 อาจารยธันยนิชา    

วิโรจนรุจน 
อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 

บธ.บ.(การตลาด) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตร) 

20 อาจารยอัญชลี  
เยาวราช 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

21 อาจารยศรินธร   
ไชยรัตน 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัด 
การธุรกิจคาปลีก 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด)  

22 รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม รองศาสตราจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

ศ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
บธ.ม.บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร) 

23 อาจารยธนิษฐนันท  
จันทรแยม 

อาจารย 
- ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

24 อาจารยดวงมณี  
ชักนํา 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการบัญชี 

บธ.ม.(การบัญชี) 
บธ.บ.(การบัญชี) 

25 อาจารยกิตติ   
อัปสรภาสกร 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

ว.ม.(บริหารส่ือสารมวลชน) 
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร)  

26 อาจารยจันทิมา  ศิร ิ อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

ศศ.ม.(การส่ือสารพัฒนาการ) 
ว.บ.(บริหารส่ือสารมวลชน) 

27 อาจารยกิตินันธ  
มากปรางค 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ
โซอุปทาน) 
วท.บ. (อัญมณีวิทยา)  

28 อาจารยนิรินธนา 
บุษปฤกษ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ1 

29 อาจารยถิรนันท  
ทิวาราตรีวิทย 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ
โซอุปทาน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)  

30 อาจารยเอกสิทธ์ิ   
คงทอง 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

31 อาจารยวัชรพล   
วงศจันทร 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส) 
ทล.บ. (การจัดการการขนสงสินคาทาง
อากาศ) 

32 อาจารยพิชญณี   
ตีรณากรณ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 

วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร) 
บธ.บ. (การตลาด) 

33 อาจารยปริยากร   
สวางศรี 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี 

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 



ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ
34 อาจารยภัทรภร  

พุฒพันธ 
อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

35 อาจารยรังสรรค   
ลีเบี้ยว 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย) 

36 อาจารยกีรฉัตร  
วันชวย 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
วท.บ.(เคมี) 
 

37 อาจารยพรรณี   
พิมพโพธ์ิ 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การบริหารการตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

38 อาจารยคณิต  
เรืองขจร 
 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การจัดการ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

39 อาจารยนิสรา 
ไชยสาลี 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

บธ.ม.(การบัญชี) 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ.(การบัญชี) 

 

ตารางท่ี 5  รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  แสดงตําแหนงและสถานภาพ  
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ

1 นางพากเพียร  ธูปบูชากร พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ผูปฏิบัติงานหนาที่หัวหนาสํานักงาคณบด ี

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

2 นางปราณี  นายาว พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ.(การบัญชี) 

3 นางสาวนิสรา  โภควัต พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

4 นางสาวสุกัญญา  
แกนสมบัติ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

บธ.บ.(การบัญชี) 

5 
 

นายพีรวัฒน  ตันตอ  
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

บธ.บ.(การบัญชี) 
 

6 นายสุรเสน  กรานโต พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการหองปฏิบัติการ 

ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) 

7 นางสาวณัฐวรรณ   
อนอุระ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

8. นายชัยวัฒน  สรอยเวที พนักงานมหาวิทยาลัย 
-ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ศศ.บ.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) 
แขนงวิชา บริหารภาครัฐและทองถิ่น 

9 นางสาวกันยาวีร  
แสงทอง 

เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

ศป.บ.(เครื่องหนัง) 

   
 



ตารางท่ี 6  รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน(ลูกจางช่ัวคราว)  แสดงตําแหนงและสถานภาพ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ

1 นายพงศกร  วามนตรี ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

มัธยมศึกษาปที่ 6 

2 
 

นายสุรยิา  ปททุม ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

มัธยมศึกษาปที่ 6 

3 นางวรรณี  สุทธิวงษ ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

ประถมศึกษาปที่ 4 

4 นางวรรณา  ตรีสุขขี ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

ประถมศึกษาปที่ 6 

5 นางนิตยา  ปนนพเกลา ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

ประถมศึกษาปที่ 4 

6 นายไพทูล  สุขเกษม ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

ประถมศึกษาปที่ 4 
 

7 นางสมศรี  นุมโต ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

ประถมศึกษาปที่ 4 

8 นางอารีรัตน  พรหมมนต ลูกจางชั่วคราว 
- ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความสะอาด 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

 
1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
 

                 งบประมาณ จํานวนเงิน (หนวย : บาท) 
งบประมาณแผนดิน 1,580,500 
งบประมาณ บ.กศ. 5,468,600 
งบประมาณ กศ.ปช. 2,073,700 
งบประมาณโครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ 0 
งบประมาณโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ป 2559 0 
งบประมาณโครงการการจัดการธุรกิจ 0 

รวม 9,122,800 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนเพียง
รอยละ 15.65 

คณะมีการสงเสริม สนับสนุนและกระตุนใหอาจารย
พัฒนาตนเองใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนเพียง 
รอยละ 33.04 

1. คณะมีการสงเสริม สนับสนุนและกระตุนใหอาจารย
พัฒนาตนเองใหมีตําแหนงทางวิชาการ 
2. คณะรวมกับมหาวิทยาลัยสงอาจารยเขารวมโครงการ
อบรมหลักสูตร “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จและ
ครั้งเดียวผาน” 



3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  
ตํ่ากวาเกณฑ 

คณะมีจัดการดานผูสอนเพื่อใหมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอป (FTES) ใหอยูในเกณฑ 

4. การประเมินความคาดหวังของนักศึกษาไม
ชัดเจน 

1. คณะมีจัดทําแผนผังที่แสดงถึงหนวยงานใหบริการกับ
นักศึกษา ที่เห็นไดงายและมากข้ึน ทั้งในและนอกคณะ 
2. คณะมีจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหชัดเจนระหวาง  
การพัฒนาใหนักศึกษามีศักยภาพระหวางเรียนและเพื่อ
การทํางานหลังจบการศึกษา 

 3. คณะไดดําเนินการสํารวจความคาดหวังของนักศึกษา
ตอการใหบริการฯ เพื่อใหการบริการสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา  

5. การประเมินและตัวช้ีวัดไมสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคโครงการ/กิจกรรม 

1. คณะจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการให
สอดคลองกับตัวช้ีวัดและวัตถุประสงคโดยสามารถวัดผล
ตามประเด็นยุทธศาสตรได 
2. คณะประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
1. จํานวนอาจารยที่ทําผลงานวิจัยคอนขางนอย
และเปนกลุมเดิม ซึ่งมีเพียงรอยละ 7 จากอาจารย
ทั้งหมด 

คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
1. ความสอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับ
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานของคณะไม
ชัดเจน 

คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ 
เพื่ อทํ าความเขาใจ เกี่ยวกับการ เ ขียนโครงการให
สอดคลองกับตัวช้ีวัดและวัตถุประสงคโดยสามารถวัดผล
ตามประเด็นยุทธศาสตรได 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.ความสอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับ
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานของคณะไม
ชัดเจน 

คณะจัดประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและสามารถวัดผลตามประเด็น
ยุทธศาสตรได 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
มีหลักสูตรที่ไมผานการประเมิน 1 หลักสูตร จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรที่ไมผานการประเมิน 
 

 

 

บทท่ี 2  

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ี 



องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรที่เปดสอนในป

การศึกษา 2559 ทั้งหมด จํานวน 9 หลักสูตร และได
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
ทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด โดยมีผล
การประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังน้ี  
1. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
6. สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
7. สาขาวิชาการบัญชี 
8. สาขาวิชานิเทศศาสตร 
9. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 3.51  
ผลการประเมิน  
:  คาเฉลี่ย 29.88 

ผลการประเมิน  
:  คาเฉลี่ย 29.88 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.32 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  3.32 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 

 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  

คาเปาหมาย 
:  รอยละ 30 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําทั้งหมด   
(รวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 59 คน มีอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 10 คน   
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

10 
X100 = รอยละ 16.95 

59 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

16.95 
X 5 = 2.12 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 59 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 10 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 16.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน  
:  รอยละ 16.94 

ผลการประเมิน  
:  รอยละ 16.95 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.12 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  2.12 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ขอคนพบ  

คาเปาหมาย 
:  รอยละ 42.15 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

          คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่
ลาศึกษาตอ) จํานวน 59 คน  มีอาจารยประจําที่ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการจํานวน 20 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

20 
X100 = รอยละ 33.90 

59 
  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

33.90 
X 5 = 2.83 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

59 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 39 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผศ. 18 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรศ. 2 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
:  รอยละ 33.90 

ผลการประเมิน 
:  รอยละ 33.90 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.83 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  2.83 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

ขอคนพบ  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป 
(FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1,654.46 

2.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

59 

3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

28.04 

4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
:  รอยละ 10 
ผลการประเมิน 
:  รอยละ 12.16 

ผลการประเมิน 
:  รอยละ 12.16 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  1.96 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  1.96 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 

 

 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
- เปนการใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 
 5. มี นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูง ข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
- มีการนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง แตการ
เขียนอธิบายยังไมชัดเจน ซึ่งไดขอมูลเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณผูปฏิบัติจึงไดขอมูลเพิ่มเติม 
 
 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 

 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให นัก ศึกษามีส วนรวมใน       
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
- ตัวแทนองคการนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
- โครงการกิจกรรมที่เสนอยังไมสอดคลองกับเกณฑ        
แตพบวาระดับหลักสูตรมีโครงการที่สอดคลองตามเกณฑ 
 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนิน
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การ เรี ยนรู ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห ง ชา ติ           
5 ประการ ใหครบถวน  
 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 
 
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล   
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
- ใหเพิ่มเติมการแสดงเครื่องมือที่ใช ในการประเมิน
ความสําเร็จ 
- เครื่องมือที่ใชในประเมินคือแบบสอบถามซึ่งขอคําถาม   
ยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
- คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ควรเพิ่มผูดูแลรับผิดชอบที่
มีศักยภาพที่เกี่ยวของ มีตําแหนงทางวิชาการ เชน รศ.ดร. 
ผศ.ดร. 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในประเด็นตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรคหรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค                                                                                                                             
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย 
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย      
ในหองปฏิบัติการ     
- กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor)  
 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 
 6. ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ขอคนพบ  
          คณะไดรับ เงินส นับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร างสรรค จากภายใน จํ านวน 3,768,000 บาท 
ภายนอก จํานวน 1,296,667 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 
5,064,667 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผู
ศึกษาตอ) จํานวน 58 คน  
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบัน 

3,768,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบัน 

1,296,667 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 

58 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. จํานวนอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ 

1 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
 

 

คาเปาหมาย 
:  กลุมสังคมศาสตร : 25,000 บาท/คน 
:  กลุมวิทยาศาสตร : 54,150 บาท/คน 
ผลการประเมิน  
:  64,965.52 บาท/
คน 

ผลการประเมิน 
:  87,321.85 บาท/
คน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 

 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ขอคนพบ  

          คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา จํานวน 83 เรื่อง โดยเปนผลงาน       
คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 70 เรื่อง คานํ้าหนัก 
0.40 จํานวน 1 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน 3 เรื่อง 
และคานํ้าหนัก 1.00 จํานวน 1 เรื่อง ผลรวมคาถวง
นํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 
22.60 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

คานํ้าหนัก 
(1) 

จํานวน (ช้ิน) 
(2) 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 70 14 
0.40 1 0.4 
0.60 8 4.8 
0.80 3 2.4 
1.00 1 1 

ผลงานสรางสรรค 
0.20   
0.40   
0.60   
0.80   
1.00   
รวม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
:  กลุมสังคมศาสตร : รอยละ 18.40  
:  กลุมวิทยาศาสตร : รอยละ 27.60 
:  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ : รอยละ 27.60 
ผลการประเมิน  
:  รอยละ 38.31 

ผลการประเมิน 
:  รอยละ 38.31 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
ขอคนพบ ดําเนินการได  6  ขอ ดังน้ี 
 
 1 .  จัดทํ าแผนการบริการ วิชาการประจําปที่
สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงช้ี
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  
 
 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 
 3. มโีครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง
นอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
 
 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  
- มีการประเมินตามตัวช้ีวัด แตพบวาผลการประเมินบรรลุ
วัตถุประสงคเพียง 2 ขอจากที่กําหนดไว 3 ขอ 
 
 5.นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรล ุ
 ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



 องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทั้ งจั ดสรรงบประมาณเพื่ อ ใหส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- จากการสมัภาษณพบวามีการกํากับติดตามฯ แตไมไดระบุ
ไวในรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- มีการประเมินตามตัวช้ีวัด แตพบวาผลการประเมินบรรลุ
วัตถุประสงคเพียง 1 ขอจากที่กําหนดไว 2 ขอ 
 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ  
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ  
ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 
 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 
โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ  และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป     
ตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจ ายเพื่ อพัฒนานักศึกษา อาจารย  บุคลากร       
การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
- พบวายังมีการนําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยไปใช
ประกอบการบริหารหลักสูตรคอนขางนอย 
 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผล
จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ    
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 
 5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน

คาเปาหมาย 
:  7 ขอ 
ผลการประเมิน 
:  7 ขอ 

ผลการประเมิน 
:  7 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน    
การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ   
สายสนับสนุน 
 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ        
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล    
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 
 3 .  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่ อส นับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 
 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
:  6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
:  5 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
    บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



บทท่ี 3 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คาเฉล่ีย 
3.51  

29.88 
= 3.32 คะแนน ไมบรรลุ 3.32  คะแนน 

9 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

10 
X 100 = 16.95 % ไมบรรลุ 2.12 คะแนน 

59 
ตัวบงช้ีที่  1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ ดํ า ร ง ตํ า แหน ง ท า ง
วิชาการ 

รอยละ 
42.15 

20 
X 100 = 33.90 % 

 
ไมบรรลุ 2.83 คะแนน 59 

ตัวบงช้ีที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ
10 

 
28.04-25 X 100 =   12.16 % 

 
บรรลุ 1.96 คะแนน 

25 
ตัวบงช้ีที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (1- 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (1- 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉล่ียรวม  

3.37 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 
 

6 ขอ (1- 6) 
 

บรรลุ 
 

5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

สังคมฯ 
25,000  
วิทยฯ 

54,150 

 
5,064,667       =  87,321.85 บาท/คน 
     58 

 
บรรลุ 

 
5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 

สังคมฯ 
รอยละ 
18.40  
วิทยฯ 
รอยละ 
27.60 

 
 
22.60     X 100  =   38.31 % 
  59  
 

 
 

บรรลุ 

 
 

5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 



ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (1- 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
6 ขอ 

 
6 ขอ (1- 6) 

 
บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและอัตลักษณของคณะ 

 
7 ขอ 

 
7 ขอ (1- 7) 

 
บรรลุ 5.00 คะแนน 

 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 6 ขอ (1- 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 
 
2.2 ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.30 5.00 3.32 3.37 ระดับคุณภาพพอใช 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 13 2.98 5.00 4.16 4.25  
ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี  ระดับคุณภาพดี 

 
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 



2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี      
โดยมี 2 หลักสูตรเขารับการประเมิน TQR แลว 
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
และสาขา วิชาคอมพิ วเตอร ธุ รกิจ )  และมีอี ก          
3 หลักสูตรที่เตรียมความพรอมเขารับการประเมิน 
TQR (สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร) 

ไมม ี
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีเพียง 
รอยละ 16.94 

- ควรเรงรัดอาจารยที่กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ใหจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจมี
นโยบายที่เอื้อตอการทําดุษฎีนิพนธ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จํานวนผลงานวิจัยและอาจารยผูทําผลงานวิจัย
เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 
- จํ านวนงบประมาณที่ ไดรับการสนับสนุน
ผลงานวิจัยมีทั้งจากภายในและภายนอก โดยมี
คาเฉลี่ยตอคนสูงกวาเกณฑกวารอยละ 100 

- ควรเพิ่มผลการวิจัยที่เผยแพรในแหลงเผยแพรที่มีคา 
Impact factor ที่สูงข้ึน โดยเฉพาะการเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไมม ี

 
 

ไมม ี
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 

 
 
 

 

 



องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมม ี

 
 

ไมม ี
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การรายงานแผนควรแสดงรายละเอียดในระดับ
คณะที่มีความเช่ือมโยงไปสูสาขาวิชา 
- การรายงานผลการดําเนินงานควรรายงานให
สอดคลองกับคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนและ
สอดคลองกับเกณฑตัวช้ีวัด 

- คณะควรกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมาย ตัวช้ีวัดเปน
การเฉพาะของคณะ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเชิงรุก 
- ควรประเมินผลการดําเนินงานใหครบตามวัตถุประสงค
ของแผนที่กําหนดไว 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมม ี

 
 

ไมม ี
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การรายงานผลการดําเนินงานควรรายงานให
สอดคลองกับคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนและ
สอดคลองกับเกณฑตัวช้ีวัด 
 

- คณะควรกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมาย ตัวช้ีวัดเปน
การเฉพาะของคณะ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเชิงรุก 
- ควรประเมินผลการดําเนินงานใหครบตามวัตถุประสงค
ของแผนที่กําหนดไว 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีคณะกรรมการติดตามการบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล ทําหนาที่กํ ากับติดตามการ
ดําเนินงานของผูบริหารระดับคณะและนําผล     
การติดตามสูการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ดานความเสี่ยง 
 
 

- การจัดทําแผนความเสี่ยงควรใหบุคลากรทุกระดับและ
ทุกส วนงานในคณะมีส วนร วม ในการวางแผนใน         
การดําเนินงานและติดตามผล 
- ผูรับผิดชอบดานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงควร
ศึกษาแนวทางและวิธีการวิเคราะหและวางแผนฯ        
ใหเปนไปตามแนวที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ดานตนทุนตอหนวย 
 

- ควรนําขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยนําไปใชใน
การบริหารระดับหลักสูตรใหมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะในภาพรวม 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี  
โดยมี 2 หลักสูตรเขารับการประเมิน TQR แลว 
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
และสาขา วิชาคอมพิ วเตอร ธุ รกิจ )  และมีอี ก          
3 หลักสูตรที่เตรียมพรอมเขารับการประเมิน TQR  
(สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร) 
- ดานการวิจัยมีจํานวนผลงาน นักวิจัยและ        
งบสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มข้ึน 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การรายงานผลการดําเนินงานควรรายงานให
สอดคลองกับเกณฑตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่
กําหนดไว 
 
 

- คณะควรกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมาย ตัวช้ีวัดเปน
การเฉพาะของคณะ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเชิงรุก 
- ควรประเมินผลการดําเนินงานใหครบตามวัตถุประสงค
ของแผนที่กําหนดไว 
- ควรนําขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยไปใชใน     
การบริหารระดับหลักสูตรใหมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 
2559 
 - กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการ 
 ประจําปการศึกษา 2559 
- ภาพประกอบ 

 


