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คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



 

 

คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 
2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการใหความสําคัญและตระหนักถึงเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเครื่องมือในการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนักศึกษา และผูเก่ียวของไดใชประโยชนตอไป  
 รายงานการประเมินตนเองเลมนี้ได   รับความรวมมือจากคณาจารยและเจาหนาท่ีในการ
รวบรวม ขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของและรวมสังเคราะหจัดทําเอกสารเลมนี้เพ่ือใหการประเมินตนเองสะทอนผล
การดําเนินไดอยางครบถวนมากท่ีสุด คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเพ่ือใหการ
ดําเนินการ  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเปนไปไดดวยดี  และมีคุณภาพหวัง   เปนอยางยิ่งวา
จะไดรับคําชี้แนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินและพรอมรับขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกการ  
ท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมากยิ่งข้ึนตอไป 

                                                       
 

 (ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงษ ชิณพงษ) 
                                           คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สารบัญ 

  หนา 
คํานํา  
สารบัญ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

สวนที่ 1 สวนนํา 1 
 1. ชื่อหนวยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 

2. ปรัชญา ปณธิาน เปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค 
3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
4. รายชื่อผูบริหาร  
5. หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปดสอน 
6. จํานวนนักศึกษา 
7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 
8. ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ  
9. เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบนั 
10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 
ผลการประเมินตามองคประกอบตัวบงชี ้

2 
5 
6 
6 
7 
8 
15 
15 
16 
18 

 
 
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.2 อาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.3 อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 ตัวบงชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ตัวบงชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบงชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบงชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
 ตัวบงชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
                   และเอกลักษณของคณะ 
 ตัวบงชีท้ี่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 

สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

18 
18 
20 
21 
22 
24 
31 
41 
41 
47 
50 
68 
68 
76 
76 
82 
82 
 

90 
92 
96 
98 

 

 



 

 
 

 สารบัญ (ตอ) 
 
 ภาคผนวก 
             คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
              เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2559 
              คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
              เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา                          
              คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
              เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล จัดเก็บรวมรวบขอมูลและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 
              คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
              เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษา และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประจําป
การศึกษา 2559 

              คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
              เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2559                          
          
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการประเมิน
ตนเองตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม  
2559 – 31 กรกฎาคม2560 ) พบวา ผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. อยูในระดับดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 6 3.32 ระดับคุณภาพพอใช 
องคประกอบท่ี 2  3 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 4  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 5  2 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 13 4.25 ระดับคุณภาพดี 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. คณะมีระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยที่ดาํเนนิการตามระบบที่ สกอ.กําหนด 
2. คณะสงเสริม สนบัสนนุงบประมาณใหอาจารยทาํวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนนุทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
คณะควรมีมาตรการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยดําเนินงานวจิัยใหเสร็จสิ้น เผยแพรบทความวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิ
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สวนที่ 1 สวนนํา 

 
1.ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

     1.1 ชื่อหนวยงาน 
      คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) 
 

1.2 ที่ตั้ง 
     อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  
     เลขที่ 1 หมู 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  
     หมายเลขโทรศัพท  02-9091571-2, 02-5290674-7 ตอ 133  
     โทรสาร. 02-5293847 

 
1.3 ประวัติความเปนมา 

               คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการจะพัฒนาระบบสหกรณใหเจริญกาวหนาในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท พ.ศ. 2524 โดย
กําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรียนวิชาสหกรณเบื้องตน เพื่อนําไปเปนความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนตอไป 
จากนั้นภาควิชาสหกรณไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับและไดนําแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเขามาอยูรวมกับภาควิชา
สหกรณ ไดแก เศรษฐศาสตร การตลาด และการบัญชีเพื่อใหสามารถสอนวิชาสหกรณเบื้องตนไดอยางสมบรูณ และในป 
พ.ศ.2528 ไดปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตอมาไดมีการเปดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณและโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตรตามลําดับ 
      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุด
มิได วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงใชนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ”ตั้งแตนั้นเปนตนมา เมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ” และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลใหสถาบันราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้ง
ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความตองการใน
การเขาศึกษาตอ ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในป 2550 เปดสอนใน
สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว ป 2551 เปดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และป 2553 ไดมีการพัฒนาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และป 2556 เปดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดใหมีความรวมมือกับหนวยงาน ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนําคณะวิทยาการจัดการไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค 
ปรัชญา (Philosophy) 
“ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการกาวล้ํา นําสูสากล”  
 
วิสัยทัศน (Vision) 
เปนสถาบันชั้นนําในการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพไดรับการยอมรับในระดับอาเซียน  
 
พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองคความรูไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพโดย

เนนการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการกับการทํางาน (WIL) และการจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับ 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและชุมชนอยางยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูอาเซียน 

 

 ปณิธาน 

      คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุงหมายท่ีจะเสริมสรางนักศึกษาใหมีความรู มีความเปนเลิศทางวิชาการ
ในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล สงเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
และประเทศชาติ ดวยการถายทอดองคความรูใหแกสังคมในรูปแบบวิจัย ตํารา และการบริการวิชาการ  

 
เปาประสงค 
1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับ Education 4.0 ใหไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เปนที่

ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการบูรณาการกับการทํางาน (Work-Integrated 
Learning:WIL) และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ และใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชนทองถ่ิน และการ
แสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการแหงการ

เรียนรู 
 

นโยบาย 
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต   

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรใหมีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบ

วิชาชีพ 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ในลักษณะการบูรณาการองคความรู ไปสู การปฏิบัติ  และ 

สงเสริมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร 
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1.4 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและมีความยืดหยุนสูงเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.5 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพ 

1.6 จัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. นโยบายดานงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2.2 สงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยพัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

2.3 แสวงหาแหลงทนุภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2.4 สงเสริมและสนับสนนุการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2.5 สงเสริมและสนับสนนุใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวจิัยและงานสรางสรรค 

3. นโยบายดานการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

3.2 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานพันธกิจสัมพันธและบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3.3 สงเสริมการจัดการเรียนการรู โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

และกิจกรรมนักศึกษา 

4.2 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 

4.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

5. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
5.1 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 

5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 

5.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและพื้นที่ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 

5.4 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดเสีย 

5.5 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.7 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5.8 สงเสริม สนับสนุนในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบไดรวมทั้งมีการจัดทํางบประมาณ ที่สอดคลองกับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดทํา

รายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
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6. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1 พัฒนาแผนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

6.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

6.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

6.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงการทํางาน 

6.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะและ

หนวยงานอ่ืน 

6.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน 
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3.โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
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4.รายช่ือผูบริหาร 
4.1  ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงษ   ชิณพงษ          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.2   อาจารย ดร.รัตนา สีดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
4.3   อาจารยปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา   
4.4   อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ        รองคณบดีฝายพันธกิจสัมพันธและประกัน

      คุณภาพการศึกษา 
4.5   นางพากเพียร ธูปบูชากร ผูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณบดี 
4.6   อาจารย ดร.ธันยธร   ติณภพ ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
4.7   อาจารยธนิษฐนันท จันทรแยม ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
4.8   ผูชวยศาสตราจารยชวาลา   ละวาทิน ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
4.9  ผูชวยศาสตราจารยอุทัย ยะรี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 
4.10  อาจารย ดร.มนสิชา อนุกูล ประธานสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
411  อาจารยดวงมณี  ชักนํา ประธานสาขาวิชาการบัญชี 
4.12  อาจารย ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
4.13  อาจารยจุรีรัตน หนองหวา ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 
4.14  อาจารยปริญ วีระพงษ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
    ซัพพลายเชน 
4.15  อาจารยศุภมล คงทน ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
4.16  อาจารยศรินธร  ไชยรัตน ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
 

5.หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
 ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีจัดการศึกษาจํานวน  
 5 หลักสูตร  และมีสาขาวิชาจํานวน 9 สาขาวิชา  ดังนี้ 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที่

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.ลงนาม
รับทราบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทองเที่ยว ศศ.บ. 2555 22 พ.ค.55 4 ต.ค.55 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป 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 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 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 

บัญชบีัณฑิต 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 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2559 :  7  
 

6.จํานวนนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษารวมท้ังสิ้น 3,696 คน แบงออกเปนนักศึกษา 
จํานวน 3,634 คน ศูนยสระแกว จํานวน 62 คน   
 

 

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

รวม   3,696 
 

7.จํานวนอาจารยและบุคลากร 

  ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรท้ังสิ้น  77 คน  ประกอบดวย บุคลากรสาย

วิชาการ จํานวน  60  คน  จําแนกเปนขาราชการ 21 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 39 คน และบุคลากรสาย

สนับสนุน จํานวน 17 คน จําแนกเปน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน เจาหนาท่ีประจําตามสัญญาจาง 1 คน 

ลูกจางชั่วคราว 9 คน 

 ตารางท่ี 1  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนง สถานภาพ และระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน วุฒิการศึกษา 

 
 

ต่ํากวา  
ป.ตรี 

ป.ตรี 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 

เจาหนาท่ี
ประจําตาม
สัญญาจาง 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

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

รวม 17   8 1 8 
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 ตารางท่ี 3  รายชื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  แสดงตําแหนงและคุณวุฒิ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

1 ผศ.กานต  ทองทวี ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการท่ัวไป 

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

2 ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย ผูชวยศาสตราจารย 
- รองอธิการบด ี
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการทองเท่ียว 
 

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 

การจัดการท่ัวไป 
 

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

5 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  
นาคภิบาล 

ผูชวยศาสตราจารย  
- รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมการ

เรียนรูและบริการวิชาการ 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจ 
 

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

6 ผศ.ประกอบเกียรติ   
อ่ิมศิร ิ

ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 
 

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

7 ผศ.ประพันธพงษ   
ชิณพงษ 

ผูชวยศาสตราจารย   
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการทองเท่ียว 
 

ศศ.ม.(การจัดการทองเท่ียว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเท่ียว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

8 ผศ.ประสิทธ์ิ  สุขสุมิตร ผูชวยศาสตราจารย   
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา) 
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

9 ผศ.ละเอียด  ขจรภัย ผูชวยศาสตราจารย  
- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเรยีนรู

และบริการวิชาการ 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

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

10 ผศ.วรพจน  บุษราคัมวด ี ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การจัดการท่ัวไป 
 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

11 ผศ.วิกรานต เผือกมงคล ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจ 
 

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

12 ผศ.วิภาวดี   ทูปยะ ผูชวยศาสตราจารย  
- อาจารยประจําสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจ  
 

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

13 อาจารย ดร.ศักดิ์ชาย   
นาคนก 
 

อาจารย   
- ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 
 

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

14 อาจารยศริิพร  
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 
- หัวหนาสํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
- 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   
อรุณศร ี
 

อาจารย  
- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

19 อาจารย ดร.รัตนา   สีด ี อาจารย 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  - อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการทองเท่ียว 
 

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

20 ผศ.อาภา  ไสยสมบัต ิ ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 

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

21 อาจารยรอยตรสีมชาย  
ประกิตเจรญิสุข 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 
 

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

 ตารางท่ี 4  รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  แสดงตําแหนงและคุณวุฒิ  
ลําดับ  ชื่อ-สกลุ ตําแหนง  

1 อาจารยจรุีรัตน 
หนองหวา 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 
 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

2 อาจารยชลียา ยางงาม อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

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

3 ผศ.ชวาลา  ละวาทิน ผูชวยศาสตราจารย 
- ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 

บธ.ม.(การบรหิารองคการและการจัดการ) 
บธ.บ.(การบริหารท่ัวไป) 

4 อาจารย ดร.ณัตตยา
เอ่ียมคง 
 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

5 
 
 

อาจารย ดร.ธันยธร 
ติณภพ 
 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 
 

บธ.ด.(การบรหิารธุรกิจ) 
บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) 
ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

6 อาจารยปวรศิา 
เลิศวิรยิะประสิทธ์ิ 

อาจารย 
- รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการทองเท่ียว 
 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเท่ียว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

7 อาจารยพวงเพชร   
สุขประเสริฐ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการท่ัวไป 
 

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

8 อาจารยภารดี   
นึกชอบ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี 
 

บช.ม.(การบัญชี) 
บช.ม.(การบัญชี) 

9 อาจารย ดร.มนสิชา  
อนุกูล 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 

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

10 อาจารย ดร.วรีรัตน   
สัมพัทธพงศ 

อาจารย 
- รองคณบดีฝายพันธกิจสมัพันธและ 
ประกันคณุภาพการศึกษา 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 
 

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

11 อาจารยนิศากร  
มะลิวัลย 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกสและซัพพลายเชน 
 

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

12 อาจารยศภุมล  คงทน อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร) 
 

13 อาจารยศริิวรรณ  
 คําดี 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ
ท่ัวไป 
 

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

14 ผศ.ศิริพงษ  ฐานมั่น ผูชวยศาสตราจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการ 
จัดการท่ัวไป 
 

บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) 
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) 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

17 อาจารยอุบล  ไมพุม อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 
 

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

18 อาจารยปรญิ   
วีระพงษ 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกสและซัพพลายเชน 
 

บธ.ม.(การจัดการโลจสิติกส) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการทองเท่ียว) 

19 อาจารยธันยนิชา    
วิโรจนรุจน 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 
 

บธ.บ.(การตลาด) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตร) 

20 อาจารยอัญชลี  
เยาวราช 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 
 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

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 
- ผูชวยคณบดฝีายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกสและซัพพลายเชน 
 

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

24 อาจารยดวงมณี  
ชักนํา 

อาจารย 
- ประธานสาขาวิชาการบัญชี 
 

บธ.ม.(การบัญชี) 
บธ.บ.(การบัญชี) 

25 อาจารยกิตติ   
อัปสรภาสกร 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

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

26 อาจารยจันทิมา   
ศิร ิ

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 
 

ศศ.ม.(การสื่อสารพัฒนาการ) 
ว.บ.(บริหารสื่อสารมวลชน) 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

27 อาจารยกิตินันธ  
มากปรางค 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วศ.ม. (วิศวกรรมโลจสิติกสและการจัดการโซ
อุปทาน) 
วท.บ. (อัญมณีวิทยา)  
 

28 อาจารยนิรินธนา 
บุษปฤกษ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 
 

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

29 อาจารยถิรนันท  
ทิวาราตรีวิทย 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมโลจสิติกสและการจัดการโซ
อุปทาน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ  

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 อาจารยปรยิากร   
สวางศร ี

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี 
 

บธ.ม. (การบัญชี) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

34 อาจารยภัทรภร  
พุฒพันธ 

อาจารย 
- อาจารยประจําสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ 
 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

35 อาจารยรังสรรค   
ลีเบ้ียว 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 
 

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

36 อาจารยกีรฉัตร  
วันชวย 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 
 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
วท.บ.(เคม)ี 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

37 อาจารยพรรณี   
พิมพโพธ์ิ 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 
 

บธ.ม.(การบรหิารการตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

38 อาจารยคณิต  
เรืองขจร 
 
 

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 

บธ.ม.(การจัดการ) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

39 อาจารยนิสรา 
ไชยสาล ี

อาจารย 
- อาจารยประจําศูนยสระแกว      
สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 

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

ตารางท่ี 5  รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  แสดงตําแหนงและสถานภาพ  

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

1 นางพากเพียร  ธูปบูชากร พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ผูปฏิบัติงานหนาท่ีหัวหนาสํานักงาคณบดี 
 

ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

2 นางปราณี  นายาว พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
 

3 นางสาวนิสรา  โภควัต พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
 

ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

4 นางสาวสุกัญญา  
แกนสมบัต ิ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

บธ.บ.(การบัญชี) 

5 นายพีรวัฒน ตันตอ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
 

บธ.บ.(การบัญชี) 

6 นายสุรเสน  กรานโต พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการหองปฏิบัตกิาร 
 

ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) 

7 นางสาวณัฐวรรณ   
อนอุระ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
  

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

8. นายชัยวัฒน สรอยเวที พนักงานมหาวิทยาลัย 
-ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

ศศ.บ.(สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) 
แขนงวิชา บริหารภาครัฐและทองถ่ิน 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

9. นางสาวกันยาวีร  
แสงทอง 

เจาหนาท่ีประจําตามสญัญาจาง 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
 

ศป.บ.(เครื่องหนัง) 

  ตารางท่ี 6  รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน(ลูกจางช่ัวคราว)  แสดงตําแหนงและสถานภาพ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิ 

1 นายพงศกร  วามนตร ี ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

2 
 

นายสุรยิา  ปททุม ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

3 นางวรรณี  สุทธิวงษ ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด 
 

ประถมศึกษาปท่ี 4 

4 นางวรรณา   ตรีสุขขี ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด 
 

ประถมศึกษาปท่ี 6 

5 นางนิตยา  ปนนพเกลา ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด 
 

ประถมศึกษาปท่ี 4 

6 นายไพทูล  สุขเกษม ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด 
 

ประถมศึกษาปท่ี 4 
 
 
 

7 นางสมศรี   นุมโต ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด 
 

ประถมศึกษาปท่ี 4 

8 นางอารีรัตน  พรหมมนต ลูกจางช่ัวคราว 
- ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด 
 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 
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8.ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ   
1.1 งบประมาณ 

                 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 
 

9.เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
1.2 เอกลักษณ 
      เปนสถาบันทีน่อมนาํแนวทางการดาํเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.3 อัตลักษณ 
     บัณฑิตจิตอาสา พฒันาทองถ่ิน 

   10.ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.อาจารยที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกมีจํานวนเพียงรอยละ 
15.65 

คณะมีการสงเสริม สนับสนุนและกระตุนใหอาจารยพัฒนา
ตนเองใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2.อาจารยที่มีตาํแหนงทางวชิาการมีจํานวนเพียง 
รอยละ 33.04 

1. คณะมีการสงเสริม สนบัสนนุและกระตุนใหอาจารยพฒันา
ตนเองใหมีตําแหนงทางวชิาการ 
2. คณะรวมกับมหาวิทยาลยัสงอาจารยเขารวมโครงการ
อบรมหลักสูตร “ทําผลงานวชิาการอยางไรใหเสร็จและคร้ัง
เดียวผาน” 

3.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  
ต่ํากวาเกณฑ 

คณะมีจัดการดานผูสอนเพื่อใหมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอป (FTES) ใหอยูในเกณฑ 

4.การประเมินความคาดหวังของนักศึกษาไมชัดเจน 1. คณะมีจัดทาํแผนผังที่แสดงถึงหนวยงานใหบริการกับ
นักศึกษา ที่เห็นไดงายและมากข้ึน ทั้งในและนอกคณะ 
2. คณะมีจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหชัดเจนระหวางการ
พัฒนาใหนักศึกษามีศักยภาพระหวางเรียนและเพื่อการ
ทํางานหลังจบการศึกษา 

 3. คณะไดดําเนนิการสาํรวจความคาดหวังของนักศึกษาตอ
การใหบริการฯ เพื่อใหการบริการสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษา  
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5.การประเมินและตัวชี้วัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
โครงการ/กิจกรรม 

1. คณะจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดและวัตถุประสงคโดยสามารถวัดผลตามประเด็น
ยุทธศาสตรได 
2. คณะประเมนิความสาํเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
1.จํานวนอาจารยที่ทาํผลงานวิจยัคอนขางนอยและ
เปนกลุมเดิม ซึ่งมีเพียงรอยละ 7 จากอาจารยทั้งหมด 

คณะมีการสงเสริมและสนบัสนนุใหอาจารยทําวิจยัมากข้ึน 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1.ความสอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับ
วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงานของคณะไม
ชัดเจน 

คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ เพื่อ
ทําความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดและวัตถุประสงคโดยสามารถวัดผลตามประเด็น
ยุทธศาสตรได 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.ความสอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับ
วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงานของคณะไม
ชัดเจน 

คณะจัดประชุมคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะ เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและสามารถวัดผลตามประเด็น
ยุทธศาสตรได 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

มีหลักสูตรที่ไมผานการประเมิน 1 หลักสูตร จัดทําแผนพัฒนาหลักสตูรที่ไมผานการประเมิน 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
ปการศึกษา 2559 

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

องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ 
                         

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวกันยาวีร แสงทอง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สํานักมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 
โทรศัพท : 089-8934808 โทรศัพท : 061-4987633 
E-mail : wareerat@vru.ac.th E-mail : kanyawee.song@vru.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการเปดสอนทั้งหมด จํานวน 9 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน ผลการ

ประเมิน 
องคประกอบ 

ท่ี 1 
ผลรวมของคาคะแนนเฉล่ีย

องคประกอบท่ี 2 - 6 

1) สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ ผาน  3.56  คะแนน ระดับด ี
2) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ผาน  3.55  คะแนน ระดับด ี
3) สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน  3.46  คะแนน ระดับด ี
4) สาขาวชิาการจัดการธุรกิจคาปลีก ผาน  3.34  คะแนน ระดับด ี
5) สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชน ผาน  3.33  คะแนน ระดับด ี
6) สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว ผาน  3.24  คะแนน ระดับด ี
7) สาขาวชิาการบัญช ี ผาน  3.20  คะแนน ระดับด ี
8) สาขาวชิานิเทศศาสตร ผาน  3.17  คะแนน ระดับด ี
9) สาขาวชิาการจัดการทั่วไป ผาน  3.03  คะแนน ระดับด ี
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   29.88 คะแนน  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9 หลักสูตร  

คะแนนที่ได 3.32 คะแนน ระดับพอใช 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3.51 คาเฉลี่ย 29.88 3.32 คะแนน ไมบรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

1.1-1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร 

1.1-1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559  
สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

1.1-1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจคาปลกี  

1.1-1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชน 

1.1-1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว  

1.1-1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิาการบัญช ี

1.1-1-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิานิเทศศาสตร 

1.1-1-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559   
สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: อาจารย ดร.รัตนา  สีดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
น.ส.สกุัญญา  แกนสมบัติ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท : 089-7592691 โทรศัพท : 089-1807029 
E-mail : rattana@vru.ac.th E-mail :  sukanya@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม  2560) 

 ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 59 คน มีคณาจารย      
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 59 

2. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 10 

 แสดงวิธีการคํานวณ  
 1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 10 
x 100 =  รอยละ 16.94 

 59 
 2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 16.94 
x 5 =  2.12  คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 16.94  2.12 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1 ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2559 
(ระยะเวลาตั้งแต 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

  
  
  



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2559 :  21  
 

ตวับงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: อาจารย ดร.รัตนา  สีดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
น.ส.สกุัญญา  แกนสมบัติ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท : 089-7592691 โทรศัพท : 089-1807029 
E-mail : rattana@vru.ac.th E-mail : sukanya@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 59 คน มีอาจารย
ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้  

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 59 

2. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย 39 

3. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  18 

4. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย  2 

5. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย  - 

รวมจํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 20 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 20 
x 100 =  รอยละ  33.90 

 59 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 33.90 
x 5 =  2.82 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 52.15 รอยละ 33.90  2.82 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1 ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2559 
(ระยะเวลาตั้งแต 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: อ.ดร.รัตนา  สีดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
น.ส.ณัฐวรรณ  อนอุระ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

โทรศัพท : 089-7592691 โทรศัพท : 085-5921972 
E-mail : rattana@vru.ac.th E-mail : nattawan@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการดําเนินงาน 

  ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จันทร-ศุกร 2,366 คน ระดับ 
ปริญญาตรี เสาร-อาทิตย 1,304 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร-อาทิตย โครงการจดัการศึกษาสําหรับ
ผูบริหาร (Executive) 26 คน รวมทั้งสิ้น 3,696 คน มีจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) เทากับ 
1,654.46 มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 59 คน คาความตางจาก
เกณฑมาตรฐานเทากับรอยละ 12.16 คะแนนทีไ่ดเทากับ 1.96 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1.จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,696 
2.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจาํ 1,654.46 
3.จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  59 
4.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 28.04 
5.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 25 
6.ผลตางระหวางสัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํที่เปนจริง - สัดสวน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํตามเกณฑมาตรฐาน 

3.04 

7.รอยละคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน 12.16 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

28.04 - 25 
x 100 =  รอยละ 12.16 

25 
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2.นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี ้
 2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน  5 คะแนน 
 2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20   คิดเปน 0 คะแนน 
 2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี ้
 

5 - 
(12.16) 

 =  1.96 คะแนน 
4 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ ≥10 รอยละ 12.16  1.96 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1-1 ขอมูลคา SCH และ FTES ปการศึกษา 2559 ตามรายวิชา  

ขอมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  อาจารยธนิษฐนันท  จันทรแยม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 
นายพีรวัฒน  ตันตอ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท : 089-8934808 , 084-6270850 โทรศัพท : 085-4840344 
E-mail : thanitnan@vru.ac.th E-mail : peeravat@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1.จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีการจัดใหบริการการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาภายในคณะ 
ประกอบดวย 
     กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรไดทําหนาที่ในการเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาทุกคน โดยมีจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา (1.5-1-1) เพื่อทําหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบนักศึกษา ที่เก่ียวของกับ             การ
เรียนการสอน การวางแผนการลงทะเบียนเรียน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เปนตน ทั้งนี้อาจารยที่
ปรึกษาจะทําหนาที่ดูแลนักศึกษาในกํากับตั้งแตนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา 
     แตงตั้งอาจารยและบุคลากรไดใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาและศิษยเกา           
ในระดับคณะและระดับหลักสูตร (1.5-1-2) เพื่อทําหนาที่ใหนักศึกษาไดเขาปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย  การบริหารจัดการ การบริการจัดหาทุนการศึกษาแกนักศึกษา และประสานงานกับฝายวิชาการ            
กองพัฒนานักศึกษา ผูปกครองของนักศึกษา ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา           
เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการดํารงชีวิตของนักศึกษา พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา ควบคุมดูแล และประสานงานให
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาอยูในกรอบระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
เอกสารหลักฐาน 
1.5.-1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
1.5-1-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยและบุคลากรใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาและศิษยเกาใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 131/2559 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2559 
 
 ขอ 2.มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีการมอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน              
แกนักศึกษาเชน แผนการเรียน ทุนการศึกษา ขาวกิจกรรมตาง ๆ ของสาขาวิชา การรับสมัครงานเต็มเวลา                
และนอกเวลาใหแกนักศึกษาผานการสื่อสารสังคมออนไลน Facebook ศิษยเกาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ             
(1.5-2-1) โทรทัศนประชาสัมพันธของคณะวิทยาการจัดการ  (1.5-2-2) ปดประกาศ ตามบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ 
ของคณะวิทยาการจัดการ (1.5-2-3) และประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซตคณะวิทยาการจัดการ (1.5-2-4) 
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เอกสารหลักฐาน 
1.5-2-1 facebook ศิษยเกา fms_vru_ac@hotmail.com 
1.5-2-2 ภาพประชาสัมพันธผานโทรทัศนประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ 
1.5-2-3 ภาพบอรดประชาสัมพันธของคณะวิทยาการจัดการ 
1.5-2-4 http://fms.vru.ac.th  
 
 ขอ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการรวมกับมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ โดยเปดโอกาส                      
ใหหนวยตาง ๆ มาใหขอมูลเก่ียวกับหนวยงานและรับสมัครนักศึกษาเขารวมทํางาน (1.5-3-1) และในระดับคณะมีการ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝกสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนออกฝกสหกิจ (1.5-3-2) ทั้งนี้คณะได
จัดสงนักศึกษาฝกปฏิบัติ งานจริงกับสถานประกอบการตาง  ๆ ในภาคการศึกษาที่  2/2559 ตั้ งแตวันที่                      
16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เปนระยะเวลา 4 เดือน (1.5-3-3) หลังจากที่นักศึกษาฝกสหกิจเสร็จ
คณะไดมีการจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อเปนการเตรียม             
ความพรอมใหกับนักศึกษาในเร่ืองของการเรียนรูเทคนิคการสัมภาษณงานการเขียนใบสมัครงาน พรอมทั้งบรรยาย            
ในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน การอยูรวมกับองคกร เพื่อใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน 
โดยไดเชิญตัวแทนจากบริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จํากัด มาใหความรูกับนักศึกษา (1.5-3-4) โดยทางคณะวิทยาการจัดการ
ไดวางระบบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษาโดยใชกระบวนการ 
PDCA ในการดําเนินกิจกรรม และนําเสนอที่ประชุมรวมกันพิจารณา(1.5-3-5)ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะจากนักศึกษาในการทํากิจกรรม 

2. นําขอเสนอแนะมาจัดการวางแผนการดําเนินกิจกรรม 

3. กําหนดชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 

4. การดําเนินงานตามแผนกิจกรรม 

5. ประเมินผลการดําเนินงาน (โดยใชแบบสอบถาม) 

6. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

เอกสารหลักฐาน 
1.5.3-1   สรุปโครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
1.5-3-2   สรุปโครงการปฐมนิเทศฝกสหกิจศึกษาวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
1.5-3-3   หนังสือสงตัวหนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา 
1.5-3-4   สรุปโครงการปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
1.5-3-5  บันทึกการประชุมเร่ืองการวางแผนกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
เดือนสิงหาคม 2559  
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 ขอ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51                จาก
คะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการไดเปดโอกาสใหนักศึกษาซึ่งเปนผูใชบริการตอบแบบประเมินดานคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
บริการตางๆ ของคณะ (1.5-4-1)  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ทุกสาขาวิชาจํานวน 800 คนโดยแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เก็บขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 ประเมินดานคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการบริการของคณะวิทยาการจัดการ ตอนที่ 3 ประเมินดานการจัดกิจกรรมและการจัดเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา คณะไดรับแบบสอบถามกลับคืน 780 ชุด ซึ่งผลการประเมินสรุปไดคือ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปที่ 1-4 จํานวน 780 คน                     
คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับรอยละ 97  โดยแบงแยกเปนเพศชาย จํานวน 242 คน เพศหญิง 538 คน แบงแยกตามสาขาที่
ตอบแบบสอบถาม คือ 
  1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 201 คน 
   2. สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว จํานวน 52 คน 
   3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก จาํนวน  13 คน 
   4. สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน 110 คน 
   5. สาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวน 65 คน  
   6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน จํานวน 92 คน 
   7. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน 120 คน  
   8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร จาํนวน 10 คน 
   9. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 117 คน 
    ตอนที่ 2 ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการบริการของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งการประเมินแบงออกเปน 2 
ดานคือ  
   1. ดานการจัดการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา ผลประเมินสรุปไดดังนี้ 
       - อาจารยและเจาหนาที่ใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.20  
       - การแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 
       - ประโยชนที่ไดรับจากการใหคําปรึกษาและแนะแนวอาชีพผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ  3.97 
       ซึ่งผลการประเมินดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานอาจารยและเจาหนาที่ใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอคิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 4.20  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือดานการแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ  3.90 
       โดยจะทําการปรับปรุงคือจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณาจารยทกุสาขาวชิาและบคุลากรเขามามีบทบาทในการแนะนาํการ
ใชชีวิตแกนักศึกษาทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 
 

หัวขอการประเมิน ป 2558 ป 2559 
อาจารยและเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
อยางสม่ําเสมอ 

3.95 4.20 

การแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 3.84 3.90 
ประโยชนทีไ่ดรับจากการให
คําปรึกษาและแนะแนวอาชีพ 

3.93 3.97 

 
    2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้ง เต็มเวลา               
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และนอกเวลาแกนักศึกษา ผลประเมินสรุปไดดังน้ี 
    - การจัดบริการขอมูลขาวสารมีหลายชองทาง เชน เว็ปไซตคณะวิทยาการจัดการ โทรทัศนประชาสัมพันธ บอรด
ประชาสัมพันธผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.00  
    - การประชาสัมพันธขาวสารอยางทั่วถึงผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 
    - การประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอทันตอเหตุการณ ผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

หัวขอการประเมิน ป 2558 ป 2559 
การจัดบริการขอมูลขาวสารมีหลาย
ช อ ง ท า ง  เ ช น  เ ว็ ป ไ ซ ต ค ณ ะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  โ ท ร ทั ศ น
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  บ อ ร ด
ประชาสัมพันธ 

3.86 4.00 

การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
ทั่วถึง 

3.79 3.90 

การประชาสัมพันธขาวสารอยาง
สม่ําเสมอทันตอเหตุการณ 

3.75 3.85 

 
     ซึ่งผลการประเมินดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการจัดบริการขอมูลขาวสารมีหลายชองทาง เชน เว็ปไซตคณะ
วิทยาการจัดการ โทรทัศนประชาสัมพันธบอรดประชาสัมพันธคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือดานการประชาสัมพันธขาวสารอยางสม่ําเสมอทันตอเหตุการณคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 
     โดยจะทําการปรับปรุงคือมอบหมายใหบุคลากรที่รับผิดชอบประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและใหทัน
ตอเหตุการณมากยิ่งข้ึน 
     ตอนที่ 3 ประเมินดานคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาโดย
มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมคือ 
 1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจถึง บทบาท หนาที่ และความสาํคัญของการใชชีวติ      
              หลังสําเร็จการศึกษา 
 2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําความรูและเทคนิคการเขียนใบสมคัรงานมาประยุกตใชใน       
              การสมัครงาน 
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหมีคุณสมบัติพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
 4. เพื่อใหองคการภาครัฐและภาคเอกชนมเีจตนคตทิี่ดีกับคณะวิทยาการจัดการ 
 5. เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
ซึ่งผลการประเมินสรุปในการดําเนินกิจกรรมไดดังนี ้
   - มีการจัดบริการใหขอมูลแหลงฝกประสบการณหรือสหกิจศึกษาผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 
   - การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศกอนฝกประสบการณหรือสหกิจศึกษาผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.98  
   - การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณหรือสหกิจศึกษาผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
   - การจัดบริการจัดหาแหลงงานเมื่อสําเร็จการศึกษาผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 3.80 
 

หัวขอการประเมิน ป 2558 ป 2559 
มีการจัดบริการใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณหรือสหกิจศึกษา 

3.81 4.10 
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การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศกอนฝก
ประสบการณหรือสหกิจศึกษา 

3.88 3.98 

การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทนักศึกษา
ฝกประสบการณหรือสหกิจศึกษา 

3.92 3.95 

การจัดบริการจัดหาแหลงงานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา 

3.72 3.80 

     
     ซึ่งผลการประเมินดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือดานมีการจัดบริการใหขอมูลแหลงฝกประสบการณหรือสหกิจ
ศึกษาผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการจัดบริการจัดหาแหลงงานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาผลประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 
     โดยจะทําการปรับปรุงคือมอบหมายใหบุคลากรที่รับผิดชอบประสานไปยังหนวยงานที่ทําการบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) หรือบริษัทตาง ๆ ที่มีความประสงคจะรับสมัครนักศึกษาเขาทํางานหลังสําเร็จการศึกษาพรอมทั้งระบุ
ตําแหนงเพื่อที่จะไดทําการประชาสัมพันธให กับนักศึกษาที่สนใจได รับทราบ พรอมทั้งเชิญชวนหนวยงาน 
ตาง ๆ เขาเปดรับสมัครนักศึกษาเขาทํางานในวันปจฉิมนิเทศนักศึกษา และนําผลการประเมิน เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ (1.5-4-2) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.4-1 สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการคณะวิทยาการจัดการ 
1.5.4-2 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการคร้ังที่ 4/2560  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 
 ขอ 5.นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะวิทยาการจัดการไดนําผลการประเมินประจําปการศึกษา 2558 (1.5-5-1) และผลการประเมินประจําปการศึกษา 
2559(1.5-5-2)ดานที่ไดคาคะแนนเฉลีย่ต่ําที่สุดแตละดานมาดําเนินการปรับปรุงการใหบริการโดยนกัศึกษาเปนผูเสนอใหปรับปรุง
ดังนี้  
     1. ดานการใหบริการดวยความเอาใจใสกระตือรือรนคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 และดานมีการแนะแนวการใชชีวิตใหแก
นักศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28  ปรับปรุงโดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณาจารยและบุคลากรใหคําปรึกษาทางวิชาการและ  แนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษาและศิษยเกาในระดับคณะและในระดับสาขาวิชาเพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพิ่ม
ชองทางการประชาสัมพันธอาทิเชน โซเซียลเน็ตเวิรค โทรทัศนประชาสัมพันธ และบอรดประชาสัมพันธโดยใหปอนขอมูลใหเปน
ปจจุบันมากที่สุด 
     2. ดานการบริการน้ําดื่มสะอาดและมีเพียงพอคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 ปรับปรุงโดยเพิ่มจํานวนตูน้ําเย็นแบบกดไวใต
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการและใหพนักงานรักษาความสะอาดคอยเปลี่ยนถังน้ําที่หมดแลวเพื่อใหเพียงพอผลประเมิน
พบวา 
 

หัวขอการประเมิน ป 2558 ป 2559 
ดานการใหบริการดวยความเอาใจใส
กระตือรือรน 

4.02 4.20 
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ดานมีการแนะแนวการใชชีวิตใหแก
นักศึกษา 

4.11 4.28 

ดานการบริการน้ําดื่มสะอาดและมี
เพียงพอ 

3.98 4.03 

   
      ในปการศึกษา 2559 นักศึกษามีขอเสนอแนะในแบบสอบถามจากนักศึกษา นักศึกษามีความคาดหวังในการ
บริการและการใหขอมูลโดยอยากใหมี LINE กลุมในการใหขอมูลในดานขอมูลและกิจกรรมตาง ๆ และนําเสนอผลการ
ประเมินตอประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหไดรับทราบถึงแนวทางในการปรับปรุง 
(1.5-5-3) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.5-5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2558 
1.5-5-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2559 
1.5-5-3 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการคร้ังที่ 4/2560  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 
 ขอ 6.ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีการประชาสัมพันธการรับสมัครงาน นักศึกษาผานทาง Facebook ศิษยเก าสัมพันธคณะวิทยาการ
จัดการ (1.5-6-1) โทรทัศนประชาสัมพันธของคณะวิทยาการจัดการ (1.5-6-2) ปดประกาศตามบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ  ของ 
คณะวิทยาการจัดการ (1.5-6-3) และประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซตคณะวิทยาการจัดการ (1.5-6-4) อีกทั้งคณะ 
จัดกิจกรรมพัฒนาความรูใหกับศิษยเกาเพื่อใชในการประกอบอาชีพ เชน โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ
การบัญชี (CPD) ซึ่งจัดใหกับนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาเขารวมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และมีนักศึกษาศิษยเกา
สาขาวิชาการบัญชีเขารวมโครงการดังกลาว (1.5-6-5)   
 
เอกสารหลักฐาน 
1.5-6-1 Facebook ศิษยเกาfms_vru_ac@hotmail.com 
1.5-6-2 ภาพประชาสัมพันธผานโทรทัศนประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ 
1.5-6-3 ภาพบอรดปดประชาสมัพันธของคณะวิทยาการจัดการ 
1.5-6-4 http://fms.vru.ac.th 
1.5-6-5 สรุปโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559   
               

   
 
 
 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

http://fms.vru.ac.th/
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6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  อาจารยธนิษฐนันท  จันทรแยม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นายพีรวัฒน  ตันตอ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท : 089-8934808 , 084-6270850 โทรศัพท : 085-4840344 
E-mail : thanitnan@vru.ac.th E-mail : peeravat.vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

  ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการใหความสําคัญในกิจกรรมนักศึกษาที่จะเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอก
หองเรียน อันจะส งเสริมใหนักศึกษามีความสมบูรณทั้ งด านสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ                  
โดยเนนใหนักศึกษามีสวนในการจัดกิจกรรมตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแผนโดย
ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการรวมกับองคการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนการ           จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการไวอยางครบถวนโดยระบุไวในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559   (1.6-1-1) และได
กําหนดวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
     1. เพื่อพัฒนาความรู และเพิ่มพูนประสบการณใหนักศึกษา 
     2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในดาน รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
     3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละในการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม และแกปญหาเปน 
     4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และใชทักษะดานการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA            
ในการดําเนินกิจกรรม 
สวนตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะไดกําหนดคาความสําเร็จของแผน ดังนี้ 
     1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559  
     2. รอยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยเกินกวา 3.51  
     3. รอยละความสําเร็จของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ  
     ทั้งนี้คณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาข้ึนมาเพื่อชวยดูแลเร่ืองของการดําเนินกิจกรรมให
เปนไปตามวัตถุประสงคและคาเปาหมายที่กําหนดไว (1.6-1-2) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
1.6-1-2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการเลขที่ 2563/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา  
 
 ขอ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
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            2) ความรู  
            3) ทักษะทางปญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการโดยผานกิจกรรมของทางคณะ ดังนี้ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
     - โครงการนอมวันทา บูชาครู (1.6-2-1) 
     - โครงการธรรมะรักษา (1.6-2-2) 
ดานความรู 
     - โครงการสรางความรูและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา (1.6-2-3) 
     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา (1.6-2-4) 
ดานทักษะทางปญญา 
     - โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ (1.6-2-5) 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     - โครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธคร้ังที่ 8 (1.6-2-6) 
ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     - โครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดานเงิน (1.6-2-7) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6-2-1 สรุปโครงการนอมวันทาบูชาครู วันที่ 27 ตุลาคม 2559 
1.6-2-2 สรุปโครงการธรรมะรักษา วันที่ 19 มกราคม 2560 
1.6-2-3 สรุปโครงการสรางความรูและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา วันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 
1.6-2-4 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา วันที่  31 สิงหาคม 2559 
1.6-2-5 สรุปโครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 ตุลาคม  2559 
1.6-2-6 สรุปโครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธคร้ังที่ 8 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 
1.6-2-7 สรุปโครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดานเงิน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 ขอ 3.จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาในระดับคณะ
โดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเขารวมในโครงการสรางความรูและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
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นักศึกษาวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และเตรียมความพรอมในการ
บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา โดยใชหลัก PDCA ซึ่งจากผลการดําเนินโครงการทําใหนักศึกษาเสนอโครงการที่รวมกัน
ดําเนินการเปนประจําทุกปการศึกษาแลว นักศึกษายังไดเสนอใหมีการดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเปน
กิจกรรมใหมที่นักศึกษาจะรวมกันดําเนินการ (1.6-3-1) 
      อีกทั้ งคณะวิทยาการจัดการไดส งตัวแทนนักศึกษาเข าร วมอบรมในโครงการอบรมประกันคุณภาพ                  
การศึกษาความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่                
5-7 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหนักศึกษามี
การจัดทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา และไดแลกเปลี่ยนเรียนรู การประยุกตใช PDCA               
ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหวางคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และรวมกันกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ            
ใหครบตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ(1.6.3-2) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3-1 สรุปโครงการสรางความรูและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 
1.6.3-2 สรุปโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา             
ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 
 
 ขอ 4.ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะวิทยาการจัดการไดสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการแตละโครงการ(1.6-4-1) 
และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและองคการนักศึกษา (1.6-4-2) และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ(1.6-4-3) เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงผลการดําเนินงานในคร้ังตอไป
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยคณะวิทยาการจัดการไดมีกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและวัตถุประสงค               ของ
กิจกรรมในแตละกิจกรรมและสรุปผลการดําเนินดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ช่ือโครงการ/ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของ
โครงการ 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
1 โครงการนอมวันทา บูชาครู ก า ร แ ต ง ก า ย

ของนั กศึ กษ า
และความตรง
ตอเวลาของการ

ข อ ค ว า ม ร ว ม มื อ
อาจารยในสาขาวิชา
ชวยกําชับเรื่องของการ
แตงกายและความตรง

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 
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นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 80 3.51 85 4.26  

 เขารวมกิจกรรม ตอเวลาในการเขารวม
กิจกรรม 

- นั ก ศึ ก ษ า ไ ด เ รี ย น รู เ ก่ี ย ว กั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและรําลึกถึง
พระคุณอาจารย โดยใชการสัมภาษณผูเปน
ตัวแทนมอบพานไหวครู จํานวน 9 สาขา
ผลจากการสัมภาษณนักศึกษา รอยละ 
100 เขาใจในการทํางานรวมกันมากข้ึน
ต้ังแตกระบวนการวางแผนการทํางาน การ
มอบหมายหนาที่  การปฏิบัติหนาที่  ซึ่ ง
อาจารย เป นที่ ป รึ กษาในการ ดํา เนิ น
โครงการ 

80 3.51 100 5.00  

 

- นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ส า มั ค คี แ ล ะ
ความสัมพันธ อันดีระหวางอาจารย กับ
นักศึกษา โดยใชการสัมภาษณนักศึกษาที่
ชวยงานในโครงการ โดยใหตัวแทนสาขา 
จํานวน 9 สาขาในการประเมินผลผลจาก
การสัมภาษณนักศึกษา จํานวน 40 คน 
หลั งจากได ร วมโครงการได เ ข า ใจ ถึง
ความหมาย ความสําคัญ และประเพณีใน
การไหวครู โดยการนําพานไหวครูที่ มี
องคประกอบตางๆ รวมถึงความหมายของ
พานไหวครูไดอยางเขาใจ ซึ่งเปนพิธีการที่มี
ความสําคัญตอการเคารพอาจารยที่สั่งสอน
การเรียนและการใชชีวิต รอยละ 100 

80 3.51 100 5.00  

 

2 โครงการธรรมะรักษา สถานที่ ดําเนิน
กิ จ ก ร ร ม คั บ
แคบไมเพียงพอ
ตอการเขารวม
ของนักศึกษา 

การทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแห ง 
ค ว ร ทํ า ห ลั ง จ า ก
พระสงฆสวดมนตและ
ฉันภัตตาหารเพลเสร็จ
เพ่ือใหนักศึกษาอยูรวม
ตลอดงาน 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80 3.51 92 4.60   

3 โครงการสรางความรูและพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา นั ก ศึ ก ษ า เ ข า
รวมโครงการไม
มีความตรงตอ
เวลาทําใหการ
ดําเนินกิจกรรม
ลาชา 

ควรปรับรูปแบบการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ร ร ม เ พ่ื อ
สรางความสนใจและมี
ความหลากหลายมาก
ย่ิงข้ึน 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

- รอยละของการนําความรูไปพัฒนาทักษะ
ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

80 3.51 97 4.85   

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80 3.51 92.12 4.81   

4 โครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ “ฅนแสดเกมส”  คร้ังท่ี 8   

เชิงปริมาณ         

จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00     

เชิงคุณภาพ   

- นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

80 3.51 86 4.30     

- นักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึนในการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณในการแขงขัน 

80 3.51 89 4.45     
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ลําดับ 
ช่ือโครงการ/ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของ
โครงการ 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

รอย
ละ 

คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
5 โครงการประกวดดาว-เดือน การจัดการเวลา

ให เหมาะสมตอ
การจัดงาน และ
การจัดอุปกรณให
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานที่ 

มีการวางแผนใน
การทํากิจกรรม ให
เ กิ ด ค ว า ม
เหม าะ ส ม  ด า น
เวลา และสถานที่
มากข้ึน 

เชิงปริมาณ 

- นักศึกษาเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความพึงพอใจในในการจัด
กิจกรรม 80 3.51 90 4.50  

 

- นักศึกษาทํากิจกรรมเชิงสรางสรรค (การ
สัมภาษณเชิงลึกของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล) 
ผลจากการสัมภาษณนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 
และรองชนะเลิศอันดับสอง ทั้งประเภทชาย
และประเภทหญิง นักศึกษาไดประกวด
ค ว ามส าม า ร ถ พิ เ ศ ษ เ ชิ ง ส ร า ง ส ร ร ค             
โดยการแสดงนั้นเปนรอง เลน เตน แสดง 
โดยนําองคประกอบตาง ๆ มาใชเพ่ือการจัด
องคประกอบใหสมบูรณ เพ่ือใหเกิดการ
แสดงที่สรางสรรค 

80 3.51 100 5.00  

 

6 โครงการวิทยาการจัดการแฟร - ควรมีการ
ปรับเปลี่ยรปูแบบ
กิจกรรมใหเกิด
ความแปลกใหม 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

80 3.51 80 4.02   

- นักศึกษาไดรับความรูดานการวางแผนการ
จัดการเชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

80 3.51 100 5.00   

7 โครงการแขงขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ “เจาฟาเกมส” ระบบการจัดการ
การแขงขันกีฬา 
กรรมการตัดสิน
ชนิดกีฬา มปหา 
เนือ่งจากกอง
พัฒนานักศึกษา
หนวยงานที่
ดําเนินการ
จัดระบบการ
แขงขันใช
กรรมการ ที่ขาด
ประสบการณทํา
ใหการแขงขันมี
ปญหา 

เ ห็ น ค ว ร
ดําเนินการจัดหา
ก ร ร ม ก า ร ที่ มี
ประสบการณและ
มีความนาเชื่อถือ
มาเปนกรรมการ
ในการตัดสินการ
แขงขันกีฬาแตละ
ประเภท 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80 3.51 85 4.25   

8 โครงการปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา นั ก ศึ ก ษ า เ ข า
รวมงานไมตรงตอ
เวลา ทําใหการ
ดําเนิน กิจกรรม
ลาชา 

ควรเพ่ิมระยะเวลา
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรมมากข้ึน 

เชิงปริมาณ       

จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความพึงพอใจในการจักิจกรรม 80 3.51 86 4.30   

9 โครงการแขงขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ การประสานและ
การดําเนินงาน
ของกองพัฒน
นักศึกษาไมเปน
ระบบ ทําใหการ
ดําเนินกิจกรรม
ลาชา  

ค ว ร มี ก า ร ว า ง
แผนการ ดํ า เนิ น
กิจกรรมและปรับ
วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรมใหมีความ
รอบคอบ 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80 3.51 93 4.60   
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    กิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 11 โครงการ คณะวิทยาการ
จัดการไดดําเนินการครบทั้ง 11 โครงการ ซึ่งในตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนดคาเปาหมายของแผนไว ดังนี้ 
1.รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ผลการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 
2.รอยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยเกินกวา 3.51 ผลการดําเนินงานคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
3.รอยละความสําเร็จของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 
 

ลําดับ 
ช่ือโครงการ/ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของ
โครงการ 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
10 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ระบบการจายน้ํา

มีปญหาทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมไม
เปนไปตามแผนที่
วางไว 

วางระบบการจาย
น้ํา หรือประสาน
ห น ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อบ ดู แ ล
เรื่ อ งการจายน้ํ า
ไมใหมีผลกระทบ
ต อ ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 

- อาจารยและนักศึกษาเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

- อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ในการจัดกิจกรรม 80 3.51 85 4.25  

 

11 โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน นั ก ศึ ก ษ า ข า ด
ความรวมมือและ
การวางแผนการ
เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
เ นื่ อ ง จ า ก ช ว ง
ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดํา เนินการ เปน
ช ว ง ป ด ภ า ค
การศึกษาทําใหไม
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
ดําเนินกิจกรรม 

ว า งแผนการ จั ด
กิจกรรมและควรมี
การประสานขอ
ความรวมมือจาก
สาขาวิช าตา ง ๆ 
เ พ่ื อ ก า ร ดํ า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร มี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

เชิงปริมาณ 

- อาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวม
โครงการ 

80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

- อาจารย บุคลากร และนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

80 3.51 95 4.70   

เอกสารหลักฐาน 
1.6- 4-1 สรุปตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
1.6-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและองคการนักศึกษาคร้ังที่  6/2560                
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
1.6-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการคร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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 ขอ 5.ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณสมบัติครบ
ทุกดาน ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาความรู และเพิ่มพูนประสบการณใหนักศึกษา 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในดาน รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละในการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม และแกปญหาเปน 
4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และใชทักษะดานการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA ในการดําเนิน
กิจกรรม  
     คณะวิทยาการจัดการไดประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559  
 

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
วัตถุประสงค 

โครงการท่ีใชวัดความสําเร็จ 

1. เพื่อพัฒนาความรู และเพิ่มพูนประสบการณใหนักศึกษา 

นักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและรําลึกถึง
พระคุณอาจารย โดยใชการสัมภาษณผูเปนตัวแทนมอบพานไหวครู 
จํานวน 9 สาขาผลจากการสัมภาษณนักศึกษา รอยละ 100 เขาใจใน
การทํางานรวมกันมากข้ึนต้ังแตกระบวนการวางแผนการทํางาน การ
มอบหมายหนาที่ การปฏิบัติหนาที่ ซึ่งอาจารยเปนที่ปรึกษาในการ
ดําเนินโครงการ 

รอยละ 80 รอยละ 100 บรรล ุ โครงการนอมวันทาบูชาครู 

รอยละของการนําความรูไปพัฒนาทักษะดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รอยละ 80  รอยละ 97 บรรล ุ โครงการสรางความรูและพัฒนา
ทักษะงานประกันคุณภาพ 

นักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาตนเองและมีประสบการณใน
การแขงขัน 

รอยละ 80 รอยละ 89 บรรล ุ โครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพ่ือ
เชื่ อมความสัมพันธ  “ฅนแสด
เกมส” ครั้งที่ 8 

นักศึกษาไดรับความรูดานการวางแผนการจัดการเชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 รอยละ 100 บรรล ุ โครงการวิทยาการจัดการแฟร 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในดาน รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

นักศึกษาทํากิจกรรมเชิงสรางสรรค (การสัมภาษณเชิงลึกของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล) ผลจากการสัมภาษณนักศึกษาชั้นปที่ 
1 ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรอง
ชนะเลิศอันดับสอง ทั้ งประเภทชายและประเภทหญิง 
นักศึกษาไดประกวดความสามารถพิเศษเชิงสรางสรรค             
โดยการแสดงนั้นเปนรอง เลน เตน แสดง โดยนําองคประกอบ
ตาง ๆ มาใชเพ่ือการจัดองคประกอบใหสมบูรณ เพ่ือใหเกิด
การแสดงที่สรางสรรค 

รอยละ 80 รอยละ 100 บรรล ุ โครงการประกวดดาว – เดือนคณะ
วิทยาการจัดการ 

3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละในการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม และแกปญหาเปน 

อาจารย บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

คาเฉลี่ย 3.51 คาเฉลี่ย 4.70 บรรล ุ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 

4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และใชทักษะดานการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA ในการดําเนินกิจกรรม 
รอยละของการนําความรูไปพัฒนาทักษะดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รอยละ 80  รอยละ 97 บรรล ุ โครงการสรางความรูและพัฒนา
ทักษะงานประกันคุณภาพ 

     
 
 
 
 
      และคณะมีการกําหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไวคือรอยละความสําเร็จของการ
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ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งผลการดําเนนิงานสรุปได ดังนี ้
     1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ผลการดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ 100 
     2. รอยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยเกินกวา 3.51 ผลการดําเนินงานคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
     3. รอยละความสําเร็จของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6-5-1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
 
 ขอ 6.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการดําเนินการนําผลสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559  ไปปรับปรุงในปการศึกษา 2560 โดยระบุตัวชี้วัดความสําเร็จไวในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559  ซึ่งเดิมมีตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคือรอยละความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80  โดยเพิ่มตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
และตอบโจทยผลการดําเนินกิจกรรมในแตละกิจกรรมใหมากที่สุด เพื่อใหการจัดกิจกรรมของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
(1.6-1-1 ถึง 1.6-1-3) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6-6-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
1.6-6.2 สรุปตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
1.6-6-3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ช่ือโครงการ/ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของ
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ปญหา
อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 
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โครงการ รอย
ละ 

คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย บรรลุ 
ไม

บรรลุ 

1 โครงการนอมวันทา บูชาครู การแตงกาย
ขอนักศึกษา
และความ
ตรงตอเวลา
ของการเขา
รวมกิจกรรม 

ขอความรวมมืออาจารย
ในสาขาวิชาชวยกําชับ
เรื่องของการแตงกายและ
ความตรงตอเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 80 3.51 85 4.26  

 

- นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและรําลึกถึงพระคุณอาจารย โดยใช
การสัมภาษณผูเปนตัวแทนมอบพานไหวครู 
จํานวน 9 สาขาผลจากการสัมภาษณนักศึกษา 
รอยละ 100 เขาใจในการทํางานรวมกันมาก
ข้ึนต้ังแตกระบวนการวางแผนการทํางาน การ
มอบหมายหนาที่ การปฏิบัติหนาที่ ซึ่งอาจารย
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการ 

80 3.51 100 5.00  

 

- นักศึกษามีความสามัคคีและความสัมพันธ
อันดีระหวางอาจารยกับนักศึกษา โดยใชการ
สัมภาษณนักศึกษาที่ชวยงานในโครงการ โดย
ให ตัวแทนสาขา จํานวน 9 สาขาในการ
ประเมินผลผลจากการสัมภาษณนักศึกษา 
จํานวน 40 คน หลังจากไดรวมโครงการได
เข าใจถึงความหมาย ความสํ าคัญ และ
ประเพณีในการไหวครูโดยการนําพานไหวครูที่
มีองคประกอบตางๆ รวมถึงความหมายของ
พานไหวครูไดอยางเขาใจ ซึ่งเปนพิธีการที่มี
ความสําคัญตอการเคารพอาจารยที่สั่งสอน
การเรียนและการใชชีวิต รอยละ 100 

80 3.51 100 5.00  

 

2 โครงการธรรมะรักษา สถานที่
ดําเนิน
กิจกรรมคับ
แคบไม
เพียงพอตอ
การเขารวม
ของ
นักศึกษา 

ก า ร ทํ า บุ ญ ตั ก บ า ต ร
ขาวสารอาหารแหง ควร
ทําหลังจากพระสงฆสวด
มนตและ ฉันภัตตาหาร
เพลเสร็จเพ่ือใหนักศึกษา
อยูรวมตลอดงาน 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80 3.51 92 4.60   

3 โครงการสรางความรูและพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา นักศึกษาเขา
รวมโครการ
ไ ม มี ค ว า ม
ตรงตอเวลา
ทํ า ใ ห ก า ร
ดํ า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม
ลาชา 

ค ว ร ป รั บ รู ป แ บ บ ก า ร
ดําเนินกิจรรมเพ่ือสราง
ความสนใจและมีความ
หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

- รอยละของการนําความรูไปพัฒนาทักษะ
ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

80 3.51 97 4.85   

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80 3.51 92.12 4.81   

4 โครงการแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ “ฅนแสดเกมส”  คร้ังท่ี 8 ส ถ า น ที่ ไ ม
เพียงพอกับ
จํ า น ว น
นั ก ศึ ก ษ า 
ทํ า ใ ห
นั ก ศึ ก ษ า
บางกลุมไม
สามารถเขา
ไ ป ใ น พ้ื น ที่
กิจกรรมได 

ควรปรับปรุงรูปแบบของ
การดําเนินกิจกรรมให รัก
ศึกษาในคณะมีสวนรวม
มาก ข้ึน เ พ่ื อ ให กิ จกร ร 
ส า ม า ร ถ ส ร า ง ค ว า ม
นาสนใจ และนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ       

จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 3.51 100 5.00   

เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80 3.51 86 4.30   

- นักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึนในการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณในการแขงขัน 

80 3.51 89 4.45   
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การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6  ขอ 5.00 คะแนน 
 

บรรลุ 
 

 
 

  
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

- 
 

 
- 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การใหความรวมมือของนักศึกษามีจํากัด อาจไมทั่วถึง

นักศึกษาทุกคน 
 

- ควรมีการมอบหมายงานหรือกระจายความ
รับผิดชอบใหมากข้ึน เพื่อใหเขาถึงการดําเนินกิจกรรม
ของนักศึกษาอยางทั่วถึง 
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  ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
             คณะวิทยาการจัดการมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรคงานวิจัย (2.1-1-1) 
 ซึ่งรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใหทุกคณะและหนวยงานภายนอกสามารถเขาถึง
ขอมูลได ดังนี้  
1. ระบบฐานขอมูลนักวิจัย (2.1-1-2) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย  
เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนักวิจัย โดยกําหนดใหลงทะเบียนนักวิจัยผานทางระบบออนไลน ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูล
เก่ียวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหลงทุน 4) การตีพิมพเผยแพร 5) ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล  
และ 6) การนํางานวิจัยไปใชประโยชน   
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่หนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได (2.1-1-3)   
3. ระบบการสืบคน/แหลงคนควางานวิจัย โดยสํานักวิทยบริการจะเปนผูใหบริการฐานขอมูลออนไลนใหแก นักวิจัย 
คณาจารย นักศึกษา เชน ฐาน Collection ยอยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน  ฐานขอมูลของ สกอ.  ฐานขอมูล 
ที่บอกรับเปนสมาชิก  และฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย เพื่อประโยชนในการสืบคนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ (2.1-1-4) และสามารถใชบริการ VRU Library VPN (2.1-1-5) เชื่อมตออินเทอรเนตจากที่บาน
ตนเองเขามาสืบคนที่สํานักวิทยบริการและฐานขอมูลออนไลนใหบริการตางๆได ( 2.1-1-6)   
4. เว็บไซตของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซ่ึงมีขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัย 
และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย (2.1-1-7) เชน  
   1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการวิจัยตางๆ  
   2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ   
   3) คูมือการวิจัย เพื่อใหผูบริการและคณาจารย รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
  
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย  
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารย ดร.รัตนา สีดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาว กันยาวีร แสงทอง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท : 081-2792472 โทรศัพท : 061-4987633 
E-mail : rattana@vru.ac.th E-mail : kanyawee.song@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 ( 1สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 ) 

http://www.rd.vru.ac.th/
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5. ฐานขอมูล สําหรับเผยแพรบทความวิจัยผานสารสนเทศทางเว็บไซต เพ่ือเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน 
 (2.1-1-8) ผาน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน เพื่อเปนแหลงสืบคน
ขอมูล บทความเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลได  โดย
ดาวน โหลดเอกสารออนไลน  โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู ในระบบ 4  วารสาร คือ 
1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ  
4) วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร 
         
เอกสารหลักฐาน 
2.1-1-1 เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการhttp://fms.vru.ac.th/ research/home.html 
2.1-1-2 ระบบฐานขอมูลนักวิจยั สถาบนัวิจัยและพัฒนา(http://roms.vru.ac.th/) 
2.1-1-3 ฐานขอมูลทรัพยสนิทางปญญา 
2.1-1-4 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาต(ิNational Research Management System: NRMS) 
2.1-1-5 ระบบ VRU Library VPN  (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852) 
2.1-1-6 บริการฐานขอมูลออนไลน สาํนักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 
2.1-1-7 เว็บไซตสถาบันวิจยัและพัฒนา(http://rd.vru.ac.th) 
2.1-1-8 การเผยแพรบทความวจิัย ผานระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php 
 

 ขอ 2.สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี       
             - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค                                                                                                                                                    
             - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
             - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค                    
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
             - กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting professor) 
 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

1. หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนให ทุกหองทํางานของอาจารยมีระบบ
อินเตอรเน็ต ระบบ Wifi ที่สามารถสืบคนขอมูลงานวิจัย (2.1-2-1) 

2. หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค มหาวิทยาลัยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน
แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค (2.1-2-2) 
     3. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบอินเตอรเน็ต และฐานขอมูลสืบคนงานวิจัยของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1-2-3)    
   4.คณะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดทํางานวิจัยรวมกับนักศึกษา โดยไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชิงผลิตภาพ และการนําเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทารา คิว 
 รีสอรท จังหวัดระยอง (2.1-2-4) 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://fms.vru.ac.th/research/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
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เอกสารหลักฐาน 
2.1-2-1 ภาพหองพักอาจารยและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลงานวิจัยภายใน 
2.1-2-2 เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ http://lib.vru.ac.th 
2.1-2-3 เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ http://lib.vru.ac.th 
2.1-2.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงผลิตภาพ และการนําเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา  
 

 ขอ 3.จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนสงเสริมและพัฒนานักวิจัย (2.1-3-1 ถึง 2.1-3-2) และคณะ
วิทยาการจัดการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค (2.1-3-3) 
ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองงานวิจัยของอาจารยในคณะ เพื่อเสนอพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
กรณีพิจารณาทุนสําหรับนักวิจัยรุนใหม คณะสามารถพิจารณาและอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย  
     คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัยไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อดําเนินการวิจัย โดยอาจารยคณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายใน รวมเปนเงิน 3,768,000 บาท (2.1-3-4) นอกจากนี้คณะไดจัดใหมีงบประมาณสําหรับโครงการสงเสริม
งานวิจัยและงานสรางสรางใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ 
 
เอกสารหลักฐาน 
2.1-3-1 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยกองทุนวิจัย พ.ศ.2548 
2.1-3-2 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548  
2.1-3-3 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 130/2559 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2559 
2.1-3-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ืองทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผนดิน ประจําปการศึกษา 2560 
1) ผศ.วิกรานต  เผือกมงคล  จํานวนเงิน 1,232,000 บาท  
2) ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  นาคภิบาล จํานวนเงิน 1,020,000 บาท             
3) ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย จํานวนเงิน 969,000 บาท               
4) รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา จํานวนเงิน 497,000 บาท 
5) อ.พรรณี  พิมพโพธิ์ จํานวนเงิน 50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.vru.ac.th/
http://lib.vru.ac.th/


   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2559 :  44  
 

 

 ขอ4.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยระบุไวในประกาศของมหาวิทยาลัย (2.1-4-1 ถึง 
 2.1-4-3) รับเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. วา
ดวยหลักเกณฑ การพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย TCI กลุม 1 และกลุม 2 จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย ไดแก ประกอบกับคณะไดมีการไดมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับสงเสริมเพื่อการเผยแพร
ผลงานวิจัยอาจารย โดยจัดตั้งงบประมาณในโครงงานสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย ในป 2559 โดยมีอาจารยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนดังนี ้

1. อาจารยอุบล  ไมพุม อาจารยอัญชลี  เยาวราช อาจารยศิริพงษ  ฐานมั่น และอาจารยธันยนิชา วิโรจนรุจน ไป

มหาวิทยาลัยนครราชสีมา ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตรแหงวิทยาการจัดการเพื่อรับใชสังคม...3 ทศวรรษ

แหงการตามรอยแมของแผนดิน วันที่  19  สิงหาคม  2559  โดยใชงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จํานวนเงิน 3,200 บาท (2.1-4-4) 

2. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ และอาจารยดวงมณี  ชักนํา ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 12 หัวขอ “พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน” ระหวางวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 โดยใชงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 

 9,484 บาท (2.1-4-5) 

3. อาจารยวัชรพล  วงศจันทร ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

คร้ังที่ 12 หัวขอ “พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ 26-28 ตุลาคม 

2559 โดยใชงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 8,478 บาท (2.1-4-6) 

4. อาจารยถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

คร้ังที่ 12 หัวขอ “พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ 26-28 ตุลาคม 

2559 โดยใชงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 7,078 บาท (2.1-4-7) 

5. อาจารยพิชญณี  ตีรณากรณ ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

คร้ังที่ 12 หัวขอ “พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ 26-28 ตุลาคม 

2559 โดยใชงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 7,078 บาท (2.1-4-8) 

เอกสารหลักฐาน 
2.1-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2558 
2.1-4-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
รางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐจากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 
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2558 
2.1-4-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่  8 ตุลาคม 2558 
2.1-4-4 รายงานการเดินทางไปราชการ อาจารยอุบล  ไมพุม อาจารยอัญชลี  เยาวราช อาจารยศิริพงษ  ฐานมั่น 
และอาจารยธันยนิชา  วิโรจนรุจน 
2.1-4-5 รายงานการเดินทางไปราชการ อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ และอาจารยดวงมณี  ชักนํา 
2.1-4-6 รายงานการเดินทางไปราชการ อาจารยวัชรพล  วงศจันทร 
2.1-4-7 รายงานการเดินทางไปราชการ อาจารยถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย 
2.1-4-8 รายงานการเดินทางไปราชการ อาจารยพิชญณี  ตีรณากรณ  
 
 ขอ5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินโครงการประกาศเกียติคุณนักวิจัย เพื่อเปนการสนับสนุนและสรางขวัญ กําลังใจแก
นักวิจัยในการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง และเปนการกระตุนใหเกิดนักวิจัยรุนใหมเกิดข้ึน (2.1-5-1) โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยการจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค (2.1-5-2) ทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกจากอาจารยใน
คณะ  ผลการพิจารณา รับรางวัลนักวิจัยดีเดน 4 รางวัล ดังนี้ (2.1-5-3) 
1.นักวิจัยดีเดน ระดับดีเยี่ยม ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิญญาพชัญ นาคภิบาล 
2.นักวิจัยดีเดน ระดับดีเดน ไดแก  รองศาสตราจารย ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 
3.นักวิจัยดีเดน ระดับดี  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยวิกรานต  เผือกมงคล 
4.นักวิจัยรุนใหม  ไดแก 1.อาจารยถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย 
                             2.อาจารยธนิษฐนันท  จันทรแยม 
       
 
เอกสารหลักฐาน 
2.1-5-1 โครงการประกาศเกีตรติคุณนักวิจัยดีเดน ระดับคณะ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
2.1-5-2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป 2559 
2.1-5-3 เกียรติบัตรนักวิจัยดีเดน ประจําป 2560 
 

 ขอ 6.มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยมีคูมือการวิจัยมีแสดงระบบสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาและข้ันตอนการ  
จดทะเบียนสิทธิบัตร (2.1-6-1) และมีประกาศหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา 
(2.1-6-2) และประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชนในงานที่มีสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร (2.1-6-3)  โดยคณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชน จํานวน 1 เร่ือง คือ เร่ือง การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของาถาบันอุดมศึกษา ผลงานของผูชวยศาสตราจารยชวาลา  ละวาทิน 
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โดย วิทยาลัยราชสีมาเปนผูนําไปใชประโยชน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (2.1-6-4) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1-6-1 คูมือการวิจัย สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณป พ.ศ.2556 
www.http://rd.vru.ac.th 
2.1-6-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ วาดวย หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดาน
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2554 
2.1-6-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
สนับสนุนและจัดสรรผลประโยชนในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 
2.1-6-4 หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอกของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
 

6 ขอ 
 

5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารย ดร.รัตนา สีดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาว กันยาวีร แสงทอง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท : 0089-7592691 โทรศัพท : 061-4987633 
E-mail : rattana@vru.ac.th E-mail : kanyawee.song@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) 

  ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 3,768,000 บาท   
มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 58 คน  

  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 3,768,000 

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3,768,000 

2. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 58 

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 58 

4.จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ 1 

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 
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วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจาํและ
นักวิจัย 
 3,768,000 = 64,965.52 บาท/คน  
  58     

2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 64,965.52 x5 12.99 
 25,000     

          ดังนั้นจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ 
นักวิจัยประจาํทั้งหมดเทากับ 64,965.52 บาท/คน เทากับ 12.99 คะแนน  

    การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

 
สังคมฯ 25,000บาท/คน 

  
64,965.52 บาท/คน 5.00 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปการศึกษา 2560 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
1.ความยากจนและพฤติกรรม
ทางการเงินของเกษตรกร  

1,232,000 
 

อ.วิกรานต เผือกมงคล วช  

2.ศักยภาพชุมชนและการจัดการ
การทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางยั่งยนื
ในภาคกลาง  

1,020,000 
 

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  
นาคภิบาล 

 วช   

3.การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและการดําเนินงานดาน
เศรษฐกิจท่ีสงผลตอยุทธศาสตรการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน ของ
ตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมาร  

969,000 
 

ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย  วช  

4.ประสิทธิภาพความรับผิดชอบตอ
สังคมและการพัฒนาคูมือแนว
ทางการจัดทํารายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภฏั  

497,000 
 

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา  วช  

5.การศึกษาสภาพความพรอมของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
และธุรกิจท่ีมีความเหมาะสมเรงดวน  

50,000 อ.พรรณี พิมพโพธ์ิ 
(ศูนยจัดการศึกษาสระแกว) 

  

รวม 3,768,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2559 :  50  
 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารย ดร.รัตนา สีดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวกันยาวีร  แสงทอง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท : 089-7592691 โทรศัพท : 061-4987633 
E-mail : rattna@vru.ac.th E-mail : kanyawee.song@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปปฏิทิน ( 1 มกราคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559 ) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 84 เร่ือง โดยมีรายละเอียดผลงาน 
คาน้ําหนัก ดังนี้ 
 

คานํ้าหนัก จํานวนเร่ือง ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 
0.20 71 14.2 
0.40 1 0.4 
0.60 8 4.8 
0.80 3 2.4 
1.00 1 1 

ผลถวงนํ้าหนักเทากับ    22.8 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1.อาจารยดวงมณี   ชักนํา 
2.อาจารยศิริพร  
จิระชัยประสิทธ ิ
3. นางสาวอรุณี  ประจุทรัพย 
 
 
 
 
 

1.การป รั บปรุ ง ร ะบ บการ จัด เ ก็ บ
เอกสารโดยใชระบบ Visual Control 
ของผูใหบริการรับจัดทําบัญชี 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฏรธานีวิ จัย 
ครั้งที่ 12  วันที่  27-28 ตุลาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

 1.อาจารยปริญ  วีระพงษ 
2.นายนิยม  หนูหลํา 
 

2.การปรับปรุ ง พ้ืนที่ จัด เ ก็บสินค า
กรณีศึกษาบริษัท ฏประเทศไทยจํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART 
Conference ค รั้ ง ท ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 
16-17 มิถุนายน 2559 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.20 1.อาจารยถิรนันท   
ทิวาราตรีวิทย 
2.นายอนุลักษณ  พุทชัง 

3.การลดความแออัดทางจราจรบริเวณ
พ้ืนที่รับ-จายสินคาภายในคลังสินคา
ดวยระบบแถวคอย กรณีศึกษา บริษัท 
เอจี จํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฏรธานีวิจัยครั้ง
ที12 วันที่27-28 ตุลาคม2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

อาจารยจันทิมา   ศิร ิ
 

4.การเปดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร
ไทย  ทัศนคติ และการนําไปใช
ประโยชนของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART 
Conference ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  วันที่ 
16-17 มิถุนายน 2559 
 

 

  1.อาจารยพิชญณี  ตีรณากรณ 
2.อาจารยธนิษฐนันท จันทรแยม 
3.นันทพร  พ่ึงฉิม 
 

5.การประยุกต ใชวิ ธี กระบวนการ
วิเคราะห เชิงลําดับชั้นเพ่ือศึกษาถึง
ปจจัยที่ลูกคาเลือกใชบริการตัวแทน
ออกของกรณีศึกษา: บริษัทเอบีซีจํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎรธานีวิ จัย 
 (SRU National and International 
Conference) ครั้งที่ 12 วันที่  27 - 
28 ตุลาคม  2559 
 

 

  1.อาจารยวัชรพล  วงศจันทร 
2.อาจารยถิรนันท  
ทิวาราตรีวิทย 
3.ศิริลักษณ  เจตนเสน 
 

การจัดกลุมลูกคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารความสัมพันธของลูกคา
กรณีศึกษาบริ ษัทแอลวีออโต เมชั่น
จํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชา ติราช ภัฏสุ ร าฎร ธ านี วิ จัย  
(SRU National and International 
Conference) ครั้ งที่  12 วันที่ 
 27 - 28 ตุลาคม 2559 
 

 

  1.ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 
2.อาจารยนฤพันธ   
อาชาไกรสร 
 

7.แบบแผนรายไดและรายจายของคน
ในชุมชน หมูที่ 13 ตําบลคลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 “วิจัย สรางองคความรูใหม 
รับใชสังคม วันที่ 7-8 กรกฎาคม2559 
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1.ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 
2.อาจารยนฤพันธ    
อาชาไกรสร 
 
 
 
 
 
 

8.สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันศุกร
ที่  1 9  สิ ง ห าค ม  2 5 5 9  ณ  ค ณ ะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 

อาจารย ดร.มนสิชา  อนุกูล 9.การเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : 
ชุมชนบึงคํ าพร อยและชุมชนสวน
พริกไทยจังหวัดปทุมธาน ี
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการจัดการระดับชาติ
ประจําป2559:SMEs ไทยกาวไกลสู
สากล วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2559 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

 

  อาจารย ดร.มนสิชา  อนุกูล 
ลัดดาวัลย  สุดรอด 
 

10.ความสัมพันธของสวนประสมทาง
การตลาดบริการกับพฤติกรรมผูบริโภค
ของผูใชบริการคารแครในเขตอําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 วันที่  7 – 8 กรกฎาคม 2559 
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารยอัญชลี  เยาวราช 11.เม่ือ Facebook มาเอ่ียวกับ 
Marketing 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร
แหงวิทยาการจัดการเพ่ือรับใชสังคม3 
ทศวรรษแห งการตามรอยแมของ
แผนดิน” ในวันที่ 18 - 19 สิ งหาคม 
2559 ณ หองประชุมวิทยาการจัดการ 
 

ผศ.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ 12.การรูเทาทันสือ ประโยชนและการ
นําไปใช กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1.อาจารยศุภมล  คงทน 
2.นิจรินทร  สุทธิสาร 

13.ระบบบริหารการจัดการขอสอบ 
กรณีศึกษา บริษัทเวสเทิรนดิจิตอล
(ประเทศไทย) จํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้ งที่  5 ในวันที่8 -9 
ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 

  1.อาจารยเอกสิทธิ์  คงทอง 
2.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
3.ปรียาภรณ  สุขอุบล 
4.อัมราภรณ  สุโรรัมย 
5.ขนัฐพล  คํามา 
 
 
 
 
 
 

14.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
ตลาดมือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด  
2.ผศ.อาภา  ไสยสมบัติ 
3.อาทิตโย พูลรักษ 
4.สจี  ประเสริฐสังข 
 
 
 
 

15.ความสามารถในการแขงขันการคา
ปลีกออนไลนในจังหวัดปทุมธานี 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

  อาจารยอุบล  ไมพุม 16.Micro Nano Pico Source of 
Fund แหลงเงินทุนทางการเงิน 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 
สิ ง ห าค ม  2 5 5 9  ณ  ห อ งป ร ะ ชุ ม
วิทยาการ จัดการ  คณะวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 

  รศ.วรุณี เชาวนสุขุม 17.ประสิทธิผล จากการนําปุยอินทรีย
มาใชในการปลูกขาวในจังหวัดปทุมธานี 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่ 5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559  ณ มหาวิทยาลั ย 
ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1.อาจารย ดร.มนสิชา  อนุกูล 
2.ไดรี่  ศรพรม 

18.ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคกรการเชิง
สรางสรรคืกับการแหงการเรียนรูตาม
การรับรูของบุคลากรโรงพยาบาลเกษม
ราษฎรสระบุรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 วันที่  7 - 8 กรกฎาคม 2559 
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

1.อาจารย ดร.ศักด์ิชาย  
 นาคนก 
2.ภัทราวดี  แจบไธสง 
3.สุปราณี  รามจาตุ 

19. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความต้ังใจอยางตอเนื่องในการใชงาน
แอพพลิเคชั่น LINE 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 

  1.อาจารยอัญชลี   เยาวราช 
2.อาจารยธันยนิชา  วิโรจนรุจน 
3.อาจารยรอยตรีสมชาย  
ประกิตเจริญสุข 
 
 
 
 
 
 

20.สื่อสังคมออนไลนที่ มี อิทธิพลตอ
แนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคาแมและ
เด็กของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.อาจารยจันทิมา  ศิริ 
2.ผศ.อุทัย  ยะรี 
3.ผศ.ประสิทธิ์  สุขสุมิตร 
 

21.พฤติกรรมการเปดรับฟง ความพึง
พอใจและการใชประโยชนจากรายการ 
“คลับฟรายเดย”ทางสถานีวิทยุคลื่น
กรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 

1.ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 
2.อาจารยนฤพันธ  อาชาไกรสร 
 

22.การสืบสานวัฒนธรรมไทยมอญ
ชุมชนบานศาลาแดงเหนือ 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการจัดการระดับชาติ 
ประจําป2559:SMEs ไทยกาวไกลสู
สากล วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 23.ความผูกพันของบุคลากรที่ มีตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการจัดการระดับชาติ 
ประจําป2559:SMEs ไทยกาวไกลสู
สากล วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

1.อาจารย ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง 
2.นางสาวประภัสสร ของนอก 

24 . กา ร พัฒนาระบบพจนานุ กรม
คําศัพทภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4- 
6 ที่มีความบกพรองทางสายตา 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.ผศ.ดร.ธีรธนิกษ   ศิริ โวหาร   
2.ฐิติมา  เกษมสุข      

25.โมเดลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สองของการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข ง ขันของ
ผูประกอบการการคาชายแดนไทย
กัมพูชา ดานอรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 

  1.อาจารย ดร.มนสิชา  อนุกูล 
2.มาลัย  บําเพ็ญ 

26 .ความสัม พันธของส วนประสม 
ทางการตลาดบริการกับคุณภาพการ
ใหบริการของรถตูโดยสารรวมบริการ
(บขส.)สายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 ณ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร  
ศรีอยุธยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผศ.ดร.ธีรธนิกษ   ศิริโวหาร 
2.นัฐพงศ  ใจซื่อตรง 
 

27.โมเดลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันของความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู 
การบริหารผลการป ฏิบั ติงาน  แล
ประสิทธิภาพของธุรกิจ(อัญมณีและ
เครื่ อ งประ ดับ )  SMEs ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่ 5 ในวันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
 

1.ผศ.ดร.ธีรนิกษ   ศิริ โวหาร 
2.ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ           
นาคภิบาล 
3.กันตฤทัย  คลังพหล 
4.รภัสศา  รวงออนนาม 
 

28.รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ป จ จั ย ที่ ส ง ผ ล ต อ ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ ยนแป ลง  นิ คม อุ ตส าหกรร ม 
นวนคร 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.ผศ.อาทิมา  แปนธัญญานนท 
2.อาจารย ดร.ณัตตยา   
เอ่ียมคง 
3.ชนกนันท  เจียมสมบูรณ 

29.แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธีรศิลป  แดง
ดา 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.ผศ.ดร ธีรนิกษ  ศิริโวหาร 
2.เมธารัตน  จันตะนี 
3.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 

30 .การวิ เคราะหองคประกอบเชิ ง
ยื น ยั น ข อ ง ป จ จั ย ที่ มี ส ง ผ ล ต อ
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 
OTOP ประเทศไทย 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559  ณ มหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
 

1.อาจารยชลียา  ยางงาม 
2.ไขมุก  ยศรุงเรือง 

31.ระบบคํานวณราคาวัตถุดิบสําหรับ
ธุรกิจเครื่องสําอางกรณีศึกษา แผนก
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอรา
ทอรีย 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ 

1.อาจารยนรินธนา  บุษปฤกษ 
2.อาจารยนฤพันธ  อาชาไกรสร 

32.การศึกษาปจจัยที่มีผลตอแนวโนม
การลาออกของพนักงานบริษัทจํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 
สิงหาคม  2559 ณ คณะวิทยาการ
จั ด ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครราชสีมา 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 
2.อาจารยนฤพันธ  อาชาไกรสร 
 

33 .ส วนประสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 
สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาการ
จั ด ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครราชสีมา 
 
 

อาจารยภารดี  นึกชอบ 34 .การ จัดการความเสี่ ย ง เ พ่ือลด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานดานบัญชี 
ตามแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา 
สํานักงานบัญชีแหงหนึ่ง 
แหลงท่ีเผยแพร  
การประชุมวิชาการระดับชาติดานการ
บริ หาร จัดการ  ครั้ งที่  8   วั นที่  2 
กรกฎาคม 2559 ณ   คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย สงขลานรินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ 
 

อาจารยธันยนิชา  วิโรจนรุจน 35.จิตอาสาบนพ้ืนที่ชุมชนตลาดพระ
ประแดง 
แหลงท่ีเผยแพร  
วารส ารการประชุมวิ ช าการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 
ศาสตรแหงวิทยาการจัดการเพ่ือรับใช
สั ง ค ม  ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครราชสีมา วันที่ 19สิงหาคม 2559 
 

1.อาจารยธนิษฐนันท  
 จันทรแยม 
2. สิปปกร  สุวรรณผดุง 

36.การศึกษาแนวทางการลดตนทุน
การขนสงโดยใชระบบการขน สงเที่ยว
กลับกรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากัด. 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการดานการจัดการ 
โลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งที่ 16 ป 
2559 วันที่ 25สิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

1.อาจารยธนิษฐนันท  
 จันทรแยม 
2.วายุ  ศรีชามุก 

37.การปรับปรุงการจัดผังวางสินคา
เครื่องสําอางในสโตร   ดวย ABC 
Analysis กรณีศึกษา บริษัท ABC 
จํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ  SMART 
Conference ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา 16-17 มิถุนาย2559 

1.อาจารยถิรนันท 
 ทิวาราตรีวิทย 
2.สุรชัย ธงทอง 
 

38.การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและการจัดเก็บเอกสารแผนก
ธุรการดวยแนวคิด ECRS  
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART 
Conference  ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา วันที1่6-17 มิถุนายน 2559 
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยจันทิมา  ศิริ 39.การเปดรับสื่อแนวประวัติศาสตร
ไ ท ย  ทั ศ น ค ติ  แ ล ะ ก า ร นํ า ไ ป ใ ช
ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งที่ 6 หัวขอ อัตลักษณ
แหงเอเชีย Asian ldentities 2016 ณ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เ กษตรศ าตร  วิ ท ย า เ ขตศรี ร า ช า 
 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

1.ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
2.อาจารย ดร.ไอลดา อรุณศรี 
3.เวนิส บรรพตา 

40.ความคิดเ ห็นของผูมาใชบริการ
สนามฟุตบอลหญาเทียมใหเชา ในเขต
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมสวนสุนันทา วิช าการ
ระดับชาติ ดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน ครั้งที่ 4 ป 259 วันที่ 26 
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 

1.Theathanick  Siriwoharn 
2.Natanan  Limsopitpun 
3.Sunanta Laohanan 

41.ADPTATION MODEL OF 
CREATIVE TOURISM BUSINESS: A 
CASE STUDY OF ECONOMIC 
ROAD IN KHAO YAI OF THAI 
TOURSTS 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.อาจารยกิตินันธ  มากปรางค 
2.พีระพงษ  สวนสกุล 

42.การประยุกตใชวิธีกระบวนการ
วิ เ ค ร าะห เ ชิ ง ลํ า ดับชั้ น  คั ด เ ลื อ ก
บุคลากร ในโซคุณคางานบริการ บริษัท 
ณภัทร แคร เซ็นเตอร จํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART 
Conference  ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 
 

1.ผศ.อาภา  ไสยสมบัติ 
2.อาจารย ดร.ศักด์ิชาย นาคนก 
3.อมรรัตน  นาคใจ 
 

43.ปจจัยที่สงผลกระทบตอยอดขาย 
ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุ มส วนสุ นั นทาวิ ช าการ
ระดับชาติ 
ดาน การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ิง 
ครั้ งที่  4  พ.ศ .2559 วันศุกรที่  26 
สิงหาคม 2559 
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1.อาจารย ดร.ศักด์ิชาย นาคนก 
2.อารยา  งามลวน 

44.การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการ จําหน ายสุ ร า  กรณี เ พ่ือหา
แนวทางควบคุมการจําหนาย และลด
การบริโภคสุรา 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุ มส วนสุ นั นทาวิ ช าการ
ระดับชาติ 
ดาน การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ิง 
ครั้ งที่  4  พ.ศ .2559 วันศุกรที่  26 
สิงหาคม 2559 
 

1.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
2.อาจารย ดร.ศักด์ิชาย นาคนก 
3.พิมพลดา  ปติพัฒนรังสี 

45.ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ซื้ อ กั บ ป จ จั ย จั ย ส ว น ป ร ะ ส มท า ง
การตลาดของหมูบานจัดสรร 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 ณ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร  
ศรีอยุธยา 
 

1.ผศ ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร 
2.อาจารย ดร.รัตนา สีดี 
3.อาจารย ดร.ธันยธร  ติณภพ 
4.กรองแกว  ทองแทง 
5.นิทยา  ยัตไธสง 
6.รจนา  เกษแจง 

46.ความสัมพันธระหวางสวนประสม
ทางการ ตลาด กับ พฤ ติ กร ร มกา ร
ทองเที่ยวของรักทองเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดใหม ตลาดริมน้ํารอยป จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.ผศ.ดร.ธิตินันธุ  ชาญโกศล 
2.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
3.นางกฤษติญา  มูลศรี 
 

47.ความคาดหวังและการรับรูของ
นักทองเที่ยวกลุมประชาคมอาเซียนที่มี
ตอคุณภาพการบริการและการรับรู
คุณคาของธุรกิจโรมแรมประเภท 3 
ดาว ในประเทศไทย 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิ ช าการมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 
ในวันที่  12 พฤษภาคม 2559 เวลา 
10.30 – 10.45 น. ณ โรงแรมแกรนด 
จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุร ี
 

1.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
2.อาจารย ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
3.จิตสุภา  ไพศาลธรรม 

48.ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใน
การป ฏิบั ติ งาน กับความผู ก พันใน
อ ง ค ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น  บ ริ ษั ท 
ไ ท ยส แต น เ ล ย ก า ร ไ ฟฟ า  จํ า กั ด 
(มหาชน) 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
ปการศึกษา 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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1.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
2.อาจารย ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
3.จรูญ  พรหมสะโร 

49.คุณภาพการบริการที่สงผลตอการ
ใชบริการซ้ํา ของสนามหญาเทียมสกาย
ซอค เกอร  อํ า เภอธัญบุ รี  จั งหวั ด
ปทุมธาน ี
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ปการศึกษา 2559 วันที่18 กุมภาพันธ 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตร ี
 

1.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
2.ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
3.จินดารัตน  ต้ังฤทัยวรรณ 

50.การรับรูความยุติธรรมในองคการที่
มีผลตอความจงรักภัคดีตอองคการของ
พนักงาน บริษัท ไฮ-คิว พลาส จํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
 ปการศึกษา 2559 วันที่18กุมภาพันธ 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 
 

1.ผศ.วรพจน  บุษราคัมวดี 
2.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
3.นิวัติ  อินอํ่า 

5 1 . ป จ จั ย ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ต อ
พฤติกรรมการซื้อปุยเคมีของเกษตรกร
ผูปลูกขาว อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธาน ี
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
ปการศึกษา 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

1.ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร 
2.อาจารย ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
3.สังวาลย  นาคนิยม 

52.ความผูกพันตอองคการที่สงผลตอ
พฤติกรรมเชิงสรางสรรคของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาครังสิต 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4วันที่ 1 
มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 
 

1.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
2.สลิตตา  วีระชาติ 

53 .คุณภาพการบริการร านค าส ง
ประเภทกิ๊ฟช็อป 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่7 วันที่ 25-
26มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 

1.อาจารย ดร.รัตนา สีดี 
2.ฐานนันท  สาริกุล 

54.ความสัมพันธระหวางสวนประสม
ทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ํา
กลางดง จังหวัดนครราชสีมา 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่7 วันที่ 25-
26 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 

1.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 55.ปจจัยสวนประสมการตลาดในมุม
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2.ผศ.วรพจน  บุษราคัมวดี 
3.พัชรภรณ  พงษอารี 

ของผู บริ การร าน เสริมสวยในเขต
เทศบาลเมืองปทุมธาน ี
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 
25-26มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
2.ผศ.อาทิมา  แปนธัญญานนท 
3.ดวงชีวัน  บูราณรูป 
 

56.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอความจงรักภักดีตราผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก
ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการที่ มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) วันที่ 7เมษายน 
2559 ณ  มหา วิ ท ยาลั ย จุฬ า 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 

1.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
2.อาจารย ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
3.สรายุทธ  คนไทย 

57.คุณภาพการใหบริการที่มีผลตอการ
เลือกชองทางการชําระคาบริการของ
ลูกคาการประปานครหลวง   
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการที่ มีรายงานการ
ประชุม  (Proceeding) วันที่  7 
เมษายน  59 ณ  มหาวิทยาลัย จุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 

1.ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  
นาคภิบาล 
2.อภิรมยฤดี  แจมจันทร 

58 .การศึกษากระบวนการจัดการ
ค ว า ม รู ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย ข อ ง
วิทยาศาสตร และ เทคโน โล ยีแห ง
ประเทศไทย 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิ ช าการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ  ครั้ งที่  12 วันที่  14 
พฤษภาคม  2559 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 
 

1.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
2.กมลวิชย วีระชาติ 

59.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต 
ที่มีขนาดกระบอกสูบ 151 ซีซี ข้ึนไป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แหลงท่ีเผยแพร 
กา รป ร ะชุ มสั ม มน าทา งวิ ช าก า ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 9 วันที่ 11-13 
พฤษภาคม 2559 
 

1.ผศ.ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร 
2.อาจารย ดร.สะอาด  
บรรเจิดฤทธิ์ 
3.พัชราภรณ ควรคนึง 
 

60.ความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคการกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทขนาดใหญ ในเขต
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั่ ว ไ ป  ใ น นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฮ เ ท ค จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 
แหลงท่ีเผยแพร 
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ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7  ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 
2 5 5 9  ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

1.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
2.อาจารย ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
3.พิมพลดา  ปติพัฒนรังษี 

61.ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ซื้อกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของหมูบานจัดสรร 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 
2 5 5 9  ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
พระนครศรีอยุธยา 
 

1.ผศ.วรพจน  บุษราคัมวดี 
2.อาจารย ดร.ศักด์ิชาย  นาคนก 
3.ชาญวิทย  เยสูงเนิน 

62.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการที่ พักประเภทรีสอรทในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 “วิจัย สรางองคความรูใหม 
รั บ ใ ช สั ง ค ม ”  ร ะ หว า ง วั น ที่  7 -8 
กรกฎาคม 2559 
 

1.อาจารย ดร.มนสิชา  อนุกูล 
2.มาลัย  บําเพ็ญ 

63.ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการเชิง
สรางสรรคกับองคการแหงการเรียนรู
ตามการรับรูของบุคลากรโรงพยาบาล
เกษมราษฎรสระบุรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 
2559 
 

1.ผศ.เจษฎา  ความคุนเคย 
2.อาจารย ดร.ไอลดา  อรุณศรี 
3.เวนิส บรรพตา 

64.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการของ หางหุนสวน จํากัด กิจเสรี
เคมีเกษตร 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุ มส วนสุ นั นทาวิ ช าการ
ระดับชาติ  ครั้ งที่  4  ป  พ .ศ . 2559  
ในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1.ภัทรพล ชุมมี 
2.นายชยพล  บุญบํารง 

65.คุณภาพในการใหบริการสินเชื่อของ
ธน าคา ร ออมสิ น  ส า ขา โ รบิ น สั น  
จังหวัดสระบุรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับ
บัณฑิตแหงชาติ ครั้งที่ 4 และนานชาติ
ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8– 9ธันวาคม 2559 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.รศ.วรุณี  เชาวนสุขุม 
2.อาจารย ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน 
3.บุษบา  อินทรทอง 

66.ความสําคัญของสวนประสมการคา
ปลีกของรานสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 
และนานาชาติครั้งที่  5 ในวันที่  8-9 
ธันวาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.อาจารย ดร.ไอลดา  อรุณศรี 
2.มานิตย  ซาผ ู

67.ศึกษาความผูกพันธตอองคกรของ
พนักงาน บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล 
อุตสาหกรรม จํากัด 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2559 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.รศ.วรุณี   เชาวนสุขุม 
2.สมจิตร  อุนดวง 

68.ความสัมพันธระหวางสวนประสม
ทางการ ตลาด กับ พฤ ติ กร ร มกา ร
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2559 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  
นาคภิบาล 
2.ณัฎฐนรีย  ศิลม่ัน 
 

69.ความสัมพันธระหวางสวนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคจากรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิมในอําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2559 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2559 :  64  
 

ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
0.20 

1.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
2.ธนาฤทธิ์  ศักด์ิสิรพันธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 0 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ต น ทุ น แ ล ะ
ผลตอบแทนการลงทุนปลูกขาวพันธ 
กข31ของเกษตรกรในพ้ืนที่องคการ
สวนบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2559 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.อาจารย ดร.ไอลดา  อรุณศรี 
2.บุษบา  สุขสุชีพ 

71 .ป จ จัยที่ ส งผลตอการ เลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อํ า เ ภ อ บ า ง ไ ท ร  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
แหลงท่ีเผยแพร 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2559มหาวิทยาลั ย ว ไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 1.ผศ.ศิริพงษ ฐานม่ัน 
2.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
3.อาจารยศิริวรรณ  คําดี 
 

72.พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของเครื่องด่ืม
สมุนไพรสกัดเขมขนในอําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธาน ี
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาระดับชาติ ประจําป 
2559 :SMEs  ไทยกาวไกลสูสากล 
วั น ที่   1 8 -19  กุมภ า พั นธ  2 5 5 9 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพสตร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ ตี พิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.60 ผศ.ชวาลา  ละวาทิน 73.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 11 ฉบับที่1 
(เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2559) 
 

 1.อาจารย ดร.มนสิชา อนุกูล 
2.อาจารยอุบล  ไมพุม 
3.อาจารยพวงเพชร   
สุขประเสริฐ 
 
 
 
 

74.ความตองการ ความคาดหวัง และ
การวัดผลสําเร็จของงานวิชาการ ของ
คณะวิทยาการจัดการตอชุมชนทองถ่ิน 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 11 ฉบับที่1 
(เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2559) 
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- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ ตี พิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 1.อาจารย ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง 
2.อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ 

75.สภาพปจจุบัน ความตองการและ
ความคาดหวังของผูผลิตและจําหนาย
สินคา โอทอปที่มีตอการขายสินคาผาน
ตลาดอิเล็กทรอนิกส 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 11 ฉบับที่1 
(เดือนมกราคม-เดือนเมษายน2559) 
 

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ  นาคภิบาล 
และคณะ 

76.การพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิต
ต า ม ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
กรณีศึกษาบานคลองหา หมูที่ 2 ตําบล
ค ล อ งห า  บ า น ค ล อ งห า  จั ง ห วั ด
ปทุมธาน ี
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่  10 ฉบับที่  3 เดือน 
กันยายน – ธันวาคม 2559  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 77 . อิ ท ธิ พ ลขอ งธ ร รม า ภิบ าล ต อ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีของ
องคการของพนักมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 
ปที่  10 ฉบับที่ 21 เ ดือนมกราคม -
เมษายน 2559 
 

ผศ.ชวาลา  ละวาทิน 
 

78.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษา 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
ที่ 11 ฉบับที่ 1 
 

 รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 
 
 

79.อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ต อ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีของ
องคการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
/วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ป
ที่ 10 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 
2559  
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ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

 
- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ ตี พิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง 80.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
วิชาการวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห
ความตองการของผูใชแผนการไหล 
Data Flow Diagram ของนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ชั้ น ป ที่  4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ 
 ในพระราชูปถัมภ ปที่  10 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2559 
 

 
- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ ตี พิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

0.80 อาจารย ดร.รัตนา สีดี 81.พันธมิตรทางธรุกิจ:องคประกอบ
ของการสรางพันธมิตร กระบวนการ
เรียนรู และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานพันธมิตร 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสาร Veridian E-Journal - 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 
–  ธันวาคม 2559 
 

อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 82.แนวทางในการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจภายใตบริบทประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สําหรับธุรกิจสปาและนวดไทย 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารปญญาภิวัฒน ปที่ 8 ฉบับที่3 
ประจําเ ดือนกันยายน – ธันวาคม 
2559 
 

อาจารย ดร.ณัตตยา  เอ่ียมคง 83.การวิเคราะความตองการของผูใช
โดยใชแผนภาพการไหล Data Flow 
Diagram ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ชั้นปที่  4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
ดวยวิ ธี การ จัดการ เรี ยนรู แบบสืบ
เสาะหาความรู 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ ใ น พ ร ะ บ ร ม
ร า ชู ป ถั ม ภ  ป ที่  1 0  ฉ บั บ ที่  
3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
 
 

 
-ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 
 

1.00 ผศ.ศิริพงษ ฐานม่ัน 84 . ตํ า ร า  เ รื่ อ ง  ก า ร จั ดก า ร ต า ง
วัฒนธรรม / อนุมัติ 26 ม.ค. 59 
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วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ตามสูตร 
                                    22.80 

x 100      = 38.64%                                      59 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                                   38.64 

x 5         = 9.65                                      20 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

สังคมฯ 18.40% รอยละ 38.64  5.00 คะแนน บรรลุ 

 
  สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.คณะมีระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยที่

ดําเนินการตามระบบที่ สกอ.กําหนด 
3.คณะสงเสริม สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยทํา

วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 
 

 
 
- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-คณะควรมีมาตรการสงเสริมและกระตุนใหอาจารย

ดําเนินงานวิจัยใหเสร็จสิ้น เผยแพรบทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

 
- 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ 
                          อาจารย ดร.ธันยธร  ติณภพ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวนิสรา  โภควัต 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สํานักสงเสริมการเรียนรูและฯ 
โทรศัพท : 089-8934808 โทรศัพท : 097-9479296 

E-mail : 1.wareerat@vru.ac.th 
           2.thanyathon@vru.ac.th 

E-mail : nisara@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 

  ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1.จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการ
บริการวิชาการไดประชุมรวมกับสาขาวิชาเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานบริการวิชาการและรวมกับสํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการวิชาการไดดําเนินการจัดทําโครงการสํารวจความตองการและศึกษาบริบทของชุมชนคลองหา อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559  (3.1-1-1 ถึง 3.1-1-2) โดยกําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริการวิชาการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดพื้นที่บริการวิชาการโดยรอบมหาวิทยาลัย
และพื้นที่จังหวัดสระแกว  ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการไดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อกําหนดแผนการ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการในชุมชนเปาหมาย 2 พื้นที่ คือ  
     1) พื้นที่บริการวิชาการเดิมของคณะวิทยาการจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน         
โดยคณะจะรวมกับสาขาวิชาจัดทําโครงการบริการวิชาการ โดยใชพื้นที่ชุมชนคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้   

  1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา ดําเนินการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559  
(3.1-1-3)  
     2) พื้นที่อ่ืนๆที่สาขาวิชามีความประสงคจะดําเนินโครงการ ซึ่งสวนใหญจะเปนพื้นที่ที่สาขาวิชานั้นๆเคยดําเนิน
โครงการบริการวิชาการและตองการดําเนินการโครงการอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยมี                     
2 สาขาวิชา ดังนี้ 
       2.1 สาขาวิชาการบัญชี กําหนดจัดโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ ไดแก โครงการสัมมนาพัฒนาความรู
ตอเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD) จัดใหแกบุคคลภายนอกศิษยเกาและศิษยปจจุบัน และโครงการบริการวิชาการ
ความรูทางดานบัญชีสําหรับกลุมเกษตรกรจังหวัดสระบุรี 
       2.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร กําหนดจัดโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักทํา

 
 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

mailto:wareerat@vru.ac.th
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หนังรุนใหม (ภาพยนตรเพื่อชุมชน)จัดใหแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
ในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการบริการ

วิชาการไดมีแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนดานบริการวิชาการ ดังนี้  
1. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาเปาหมาย ระดับ 4 
 (เกณฑมหาวิทยาลัย) 
     2. จํานวนพื้นที่เปาหมายในการดําเนนิงานพันธกิจสัมพันธ คาเปาหมาย 1 พื้นที่ 
     3. รอยละเฉลี่ยของการดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานกําหนด คาเปาหมาย รอยละ 100 

และนาํเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559  
ซ่ึงตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 
แลว 
     สําหรับตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการคณะไดใชเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการจากคูมือการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) กําหนดไว 3 ดาน ดังนี้ 

มิติการประเมิน 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
นิสิตนักศึกษา 

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 

1. ความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 
90 

ไมนอยกวารอยละ  
75 

2. ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 
80 

ไมนอยกวารอยละ  
75 

3. การนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 
75 

ไมนอยกวารอยละ  
65 

     
   ซึ่งไดระบุไวในโครงการทุกโครงการแลว (3.1-1-4 ถึง 3.1-1-5) และเมื่อคณะกรรมการบริการวิชาการไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 (3.1-1-6) แลวไดเสนอขออนุมัติแผนบริการวิชาการจาก
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (3.1-1-7)  
เอกสารหลักฐาน 
3.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคมและผูดําเนิน
โครงการ คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
3.1-1-2 สรุปโครงการสํารวจความตองการและศึกษาบริบทของชุมชนคลองหา อําเภอหลวงหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
3.1-1-3 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสนิคาชุมชนคลองหา อําเภอหลวงหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
3.1-1-4 แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ  
3.1-1-5 คูมือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2559 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
3.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคมและผูดําเนิน
โครงการ คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 
3.1.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
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 ขอ 2.โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 โดยระบุแผนการใช
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ที่สอดคลองกับกิจกรรมการ
ใหบริการวิชาการทุกโครงการ อีกทั้งไดใชเกณฑในการประเมินผลความสําเร็จของโครงการใน 3 มิติ ตามคูมือการดําเนินงาน
บริการวิชาการแกสังคม สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) คือ ผูดําเนินโครงการตองทําการประเมิน
โครงการใน 3 มิติ คือ การประเมินดานความรูความเขาใจ การประเมินความพึงพอใจ และการประเมินการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย (3.1-2-1 ถึง 3.1-2-2) และเมื่อดําเนินโครงการตามแผนแลว คณะกรรมการบริการวิชาการจะสรุปผลการดําเนินงาน
ต อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  
คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-2-1 แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
3.1-2-2  คูมือการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2559 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
 
 ขอ 3.โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 (3.1-3-1) โดยมี
โครงการทั้งหมด 12 โครงการ มีโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได 1 โครงการ และอีก 11 โครงการ เปนการ
ใหบริการวิชาการแบบใหเปลาโดยใชงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ คือ ผูรับบริการไมไดเสียคาใชจายใดๆ ใน
การเขารวมโครงการ ซึ่งไดดําเนินโครงการเรียบรอยแลว 11 โครงการ ประกอบดวย  
     1) โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย  
ดร.ธันธร  ติณภพ จัดใหแกประชาชนชุมชนคลองหา จังหวัดปทุมธานี (3.1-3-2) 
     2) โครงการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจชุมชน โดย อ.ดร.ธันยธร  ติณ
ภพ จัดใหแกประชาชนชุมชนคลองหา จังหวัดปทุมธานี (3.1-3-3) 
     3) โครงการสัมมนาเพื่อความรูตอเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD) (เพื่อหารายได) โดย อ.อภิชาติ  การะเวก    จัด
ใหแกบุคคลภายนอก ศิษยปจจุบันและศิษยเกา (3-1-3-4) 
     4) โครงการพัฒนาความรูทางดานบัญชีสําหรับกลุมเกษตรกร โดย อ.ภารดี  นึกชอบ จัดใหแกเกษตรกรในเขต
จังหวัดสระบุรี (3.1-3-5) 
     5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักทําหนังรุนใหม (ภาพยนตรเพื่อชุมชน) โดย อ.จันทิมา  ศิริ จัดใหแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จังหวัดปราจีนบุรี (3-1-3-6) 
     6) โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา โดย ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด จัดใหแก
ประชาชนชุมชนคลองหา จังหวัดปทุมธานี (3-1-3-7) 
     7) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนคลองหา โดย อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ จัดใหแกประชาชนชุมชนคลองหา 
 จังหวัดปทุมธานี(3.1-3-8) 
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8) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา โดย อ.ดร.ธันยธร ติณภพ 3.1-3-9) 
     9 )  โ ค ร ง ก า รนิ ท รรศกา ร เ ฉลิ มพ ระ เ กี ย รติ พ ร ะบ าทสม เด็ จพ ระป รมิ นท รมหา ภู มิ พ ลอดุ ล ย เ ดช 
 โดย อ.อัญชลี  เยาวราช จัดใหแกบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (3.1-3-10) 
     10) โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี  
ราชสิรินธร โดย อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ จัดใหแกบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
(3.1-3-11) 
     11) โครงการสานรักถักหมวกมอบผูปวยจากเคมีบําบัด โดย อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ จัดใหแกบุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (3.1-3-12) 
     12) โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตฯ โดย อ.วัชรพล  วงศจันทร จัดใหแกบุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (3.1-3-13) 
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-3-1 แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
3.1-3-2 สรุปผลโครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        วันที่ 
11 กรกฎาคม 2560 
3.1-3-3 สรุปผลโครงการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจชุมชน  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 
3 . 1 -3 -4  ส รุปผล โครงกา รสั มมนา เพื่ อคว าม รู ต อ เนื่ อ งทา ง วิ ช าชี พกา รบัญชี  (CPD)  ( เพื่ อหา ราย ได )  
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
3.1-3-5 สรุปผลโครงการพัฒนาความรูทางดานบัญชีสําหรับกลุมเกษตรกร วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 
3.1-3-6 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักทําหนังรุนใหม (ภาพยนตรเพื่อชุมชน) วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 
3.1-3-7 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา วันที่ 20 ธันวาคม 2559 
3.1-3-8 สรุปผลโครงการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนคลองหา วันที่ 7 เมษายน 2560 
3.1-3-9 สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 
3.1-3-10 สรุปผลโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
3.1-3-11 สรุปผลโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี 
ราชสิรินธร วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 
3.1-3-12 สรุปผลโครงการสานรักถักหมวกมอบผูปวยจากเคมีบําบัด วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
3.1-3-13 สรุปผลโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 
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 ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 

 ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2560 แลวนั้น หลังจากที่ไดดําเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการบริการวิชาการได
ทําการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ดังนี้  

 1. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาเปาหมาย ระดับ 4 
 (เกณฑมหาวิทยาลัย) ผลการดําเนินงานไดระดับ 4 คือ 

ระดับ 1 มีบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริการวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภกับองคการบริหารสวนตําบลคลองหา  

ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ไดแก  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา  
2. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนคลองหา  
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา   
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ โดยมีการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา (ดําเนินโครงการวันที่ 20 ธ.ค.59) 

สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมายการดําเนินงาน 
และผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 100 และมีระดับความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 83.63 และ
ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช คิดเปนรอยละ 68.50 
     โครงการที่ 2 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนคลองหา (ดําเนินโครงการวันที่ 7 เม.ย.60)  สรุปผลการดําเนินการ 
ดังนี้ จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมายการดําเนินงาน และผูเขารวมโครงการ
มีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 100 และมีระดับความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 86.50 และผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใช คิดเปนรอยละ 73.50 
     โครงการที่ 3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจสินคาชุมชนคลองหา (ดําเนินโครงการวันที่ 28  
พ.ค.60 )  สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมายการ
ดําเนินงาน และผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 91.25 และมีระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 
84.50 และผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช คิดเปนรอยละ 76.50 
     ระดับ 4 จากการดําเนินโครงการ ในไตรมาส 3 จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ จากโครงการพันธกิจสัมพันธทั้งหมด      
3 โครงการ โดยประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ คิดเปนรอยละ 100 
     2. จํานวนพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ คาเปาหมาย 1 พื้นที่ ผลการดําเนินงาน จากการดําเนิน
โครงการทั้ง 3 โครงการ ไดดําเนินการในพื้นที่กลุมเปาหมาย คือ ชุมชนคลองหา ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  
     3. รอยละเฉลี่ยของการดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานกําหนด ผลการดําเนินงาน มีโครงการการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่มีผลการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ และมีการประเมินความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ โดยมีการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดําเนินโครงการวันที่ 1 
ธันวาคม 2559) สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 100  
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ของเปาหมายการดําเนินงาน และผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 91.10 และมีระดับ 
ความพึงพอใจ  คิดเปนรอยละ 87.80 และผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช คิดเปนรอยละ 82.50 
     2. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี            
ราชสิรินธร (ดําเนินโครงการวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560) สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 
200 คน คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมายการดําเนินงาน และผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจคิดเปนรอยละ 
92.35 และมีระดับความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 88.00 และผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช คิดเปนรอยละ 80.25 
     3. โครงการสานรักถักหมวกมอบผูปวยจากเคมีบําบัด (ดําเนินโครงการวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) สรุปผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมายการดําเนินงาน และ
ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 91.50 และมีระดับความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 89.20 
 และผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช คิดเปนรอยละ 79.50 
และอีก 1 โครงการ คือ โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ (ดําเนินโครงการวันที่ 11 
สิงหาคม 2560) 
     และไดประเมินผลโครงการตามเกณฑประเมินผลความสําเร็จของโครงการใน 3 มิติ ตามคูมือการดําเนินงานบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2559 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ (สสร.) คือ ตองมีการประเมิน
ความรูความเขาใจ ประเมินความพึงพอใจ และประเมินการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายจากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ทั้งหมด 11 โครงการ มีการประเมินผลการดําเนินงานใน 3 มิติ 
ทุกโครงการตามเกณฑที่กําหนด (3.1-4-1 ถึง 3.1-4-2) และไดเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 ใหคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 25560 (3.1-4-3) 
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-4-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 
3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคมและผูดําเนิน
โครงการ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
3.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 
 ขอ 5.นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
   ตามที่คณะกรรมการบริการวิชาการไดประชุมรวมกับผูดําเนินโครงการเพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการประจําปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน 
ในปที่ผานมาเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป ดังนี้ 
     1. การจัดโครงการในปตอไปจะดําเนินการใหบริการวิชาการตามความตองการของชุมชนเปนหลัก ทั้งนี้คณะรวมกัน
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการไดจัดโครงการสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชนตําบลคลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (3.1-5-1) เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการโดยแทจริงของชุมชน 
     2. การดําเนินโครงการบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหแกชุมชนควรดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 
โดยเนนที่ชุมชนเปาหมายเดิม คือ ชุมชนคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและชุมชนเปาหมายเดิมของ
สาขาวิชาที่ตองการใหบริการวิชาการตามความถนัดของสาขาวิชา (3.1-5-2) 
     จากขอเสนอแนะดังกลาวคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคมและผูดําเนินโครงการ 
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ไดประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2560 ดังนี้ 
     คณะกรรมการบริการวิชาการและผูดําเนินโครงการไดดําเนินการกําหนดโครงการบริการวิชาการที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2561 โดยกําหนดจากตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ประจําป
งบประมาณ 2561 โดยโครงการบริการวิชาการจะเนนที่ชุมชนคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อ
กอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการสงเสริมอาชีพตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจสินคาชุมชน 
     ทั้งนี้มี 2 สาขาวิชาไดเสนอโครงการบริการวิชาการตามความถนัดของสาขาวิชา ประกอบดวย 
     1.   สาขาวิชาการบัญชี ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก โครงการสัมมนาเพื่อความรูตอเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี 
(CPD) และโครงการพัฒนาความรูทางดานบัญชีสําหรับกลุมเกษตรกร  
     2. สาขาวิชานิเทศศาสตร กําหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักทําหนังรุนใหม (ภาพยนตรชุมชน) (3.1-5-3) 
จากการกําหนดแผนการดําเนินการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2561 ไดนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (3.1-5-4)  และเสนอตอ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-5-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯที่ 1326/2560 เร่ือง ใหอาจารยและบุคลากรไปปฏิบัติราชการ 
3.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคมและ 
ผูดําเนินโครงการ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
3.1-5-3 แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
3.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 
 ขอ 6.คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการรวมกับสํานกั
สงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ(สสร.) ดังนี้  (1) โครงการสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชนตําบลคลอง
หา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และชุมชนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (3.1-6-1)  (2) โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  ( ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วั น ที่  1  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9 )  ( 3 . 1 -6 -2 )   
(ดําเนินโครงการวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560) (3.1-6-3)   (3)  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (ดําเนินโครงการวันที่ 27 กรกฎาคม 2560) (3.1-6-3)  
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เอกสารหลักฐาน 
3.1-6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1326/2560 เร่ือง ใหอาจารยและบุคลากรไปปฏิบัติราชการคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  
3.1-6-2 คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ที่ 2368/2559 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
3.1-6-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1604/2560  
 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
 

6 ขอ 
 

5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

   
  สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการในพื้นที่

ชุมชนคลองหาอยางตอเนื่องนําไปสูความเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

2. คณะมีการดําเนินโครงการแบบใหเปลาและมี
โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได 

3. คณะมีโครงการที่ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การใหบริการวิชาการ 
 

 
 
- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
 
- 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: 1. อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ 
                         2. อาจารย ดร.ธันยธร  ติณภพ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวนิสรา  โภควัต 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สํานกัศิลปวัฒนธรรม 
โทรศัพท : 081-4315617 , 086-3152791 โทรศัพท : 097-9479296 
E-mail :  1. wareerat@vru.ac.th 
            2. thanyathon@vru.ac.th 

E-mail : nisara@vru.ac.th            
             

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 ผลการดําเนินงาน 
 

 ขอ 1.กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (4.1-1-1) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คําสั่งเลขที่ 128/2559  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2559   
 ขอ 2.จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560          
โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดประชมุเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน จากการประชุมคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไดกําหนดพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี คือ โครงการสงเสริมความรูดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดปทุมธานี โดยมีสาขาวิชาที่จะดําเนินงานรวมกับกองกลางของคณะ จํานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และสาขาวิชาการบัญชี และโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ทุกสาขาวิชา) และมีสาขาที่แยกดําเนินงานเอง จํานวน 4 สาขาวิชา คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก (สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว) โครงการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สาขาวิชานิเทศศาสตร) และโครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) ไดระบุไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (4.1-2-1) 
      คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560        
ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ เปนจํานวนเงิน 139,560 บาท สําหรับการจัดกิจกรรม
โครงการ และไดกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 
องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

mailto:wareerat@vru.ac.th
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      1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
คาเปาหมายระดบั 3 (เกณฑมหาวิทยาลัย) 
      2. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน คาเปาหมาย รอยละ 80 
      ซึ่งตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 แลว สําหรับความสําเร็จของโครงการคณะไดใชเกณฑในการประเมินผลความสําเร็จของโครงการใน 
3 มิติ คือ ผูดําเนินโครงการตองทําการประเมินโครงการใน 3 มิติ คือ การประเมินดานความรูความเขาใจ  
การประเมินความพึงพอใจ และการประเมินการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย  
      และไดพิจารณารางแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 ไดระบุไวใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559         
(4.1-2-1)  
      และเมื่อคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปงบประมาณ 2560 (4.1-2-2) แลวไดเสนอแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอคณะกรรมการบริหาร 
คณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (4.1-2-3) และเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ตอไป 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2559  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
4.1-2-2 แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ  
4.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 
 ขอ 3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามแผนการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปงบประมาณ 2560 โดยมีโครงการที่จะดําเนินโครงการ จํานวน 6 โครงการ ในปการศึกษา 2559 ไดดําเนิน
โครงการแลวเสร็จจํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 12,15 ตุลาคม 2559, 23 
ธันวาคม 2559 และ 28 กุมภาพันธ 2560 โดย อ.ศุภมล  คงทน และ อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ 
     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก วันที่ 25 ตุลาคม 
2559 – 1 พฤศจิกายน 2559 โดย อ.ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
     3. โครงการสงเสริมความรูดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 
โดย อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ และ 6 สาขาวิชา 
     4. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดย 
อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ  
     5. โครงการมอบสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี วันที่ 2 มิถุนายน 2560 
โดย อ.ดร.ธันยธร  ติณภพ 
     6. โครงการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 โดย ผศ.ละเอียด  ขจรภัย 
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เอกสารหลักฐาน 
4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 3/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
4.1-3-2 แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
 
 ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
     ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปงบประมาณ 2560 แลวนั้น หลังจากที่ไดดําเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไดประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 
     1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
คาเปาหมาย ระดับ 3 (เกณฑมหาวิทยาลัย) ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนไดระดับ 3 คือ 
     ระดับ 1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ระดับ 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560  
โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดประชมุเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน จากการประชุมคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไดกําหนดพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี คือ โครงการสงเสริมความรูดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดปทุมธานี โดยมีสาขาวิชาที่จะดําเนินงานรวมกับกองกลางของคณะ จํานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และสาขาวิชาการบัญชี และโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ทุกสาขาวิชา) และมีสาขาที่แยกดําเนินงานเอง จํานวน 4 สาขาวิชา คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก (สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว) โครงการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สาขาวิชานิเทศศาสตร) และโครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) และไดประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2560 ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ เปนจํานวนเงิน 139,560 บาท สําหรับการ
จัดกิจกรรมโครงการ และไดกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
คาเปาหมายระดบั 3 (เกณฑมหาวิทยาลัย) 
      2. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน คาเปาหมาย รอยละ 80 
     ระดับ 3 มีการติดตามแผนการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 โดยมีโครงการที่จะดําเนินโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ และไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอย
แลว จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการสงเสริมความรูดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี (ดําเนินโครงการวันที่              
28 กุมภาพันธ 2560) 
     2. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี (ดําเนินโครงการวันที่         
21 มีนาคม 2560) 
     3. โครงการมอบสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี (ดําเนินโครงการวันที่  
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 2 มิถุนายน 2560) 
     4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก (ดําเนินโครงการ
วันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559) 
     5. โครงการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย (ดําเนินโครงการวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560) 
     6. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ดําเนินโครงการวันที่ 12, 15 
ตุลาคม 2559, 23 ธันวาคม 2559 และ 28 กุมภาพันธ 2560)  
     2. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรม นักศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน คาเปาหมาย รอยละ 80 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนคิดเปน  รอย
ละ 100 โดยมีหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 9 สาขาวิชา โดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 9 
สาขาวิชา ไดแก 1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกสและซัพ
พลาย เชน  4 .  สาขาวิ ชาการจั ดการธุ ร กิจค าปลี ก  5 .  สาขาวิ ชา เศรษฐศาสตร  6 .  สาขาวิช าการบัญชี 
7. สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 8. สาขาวิชานิเทศศาสตร 9. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
     และไดประเมินผลโครงการตามเกณฑประเมินผลความสําเร็จของโครงการใน 3 มิติ คือ ตองมีการประเมินความรู
ความเขาใจ ประเมินความพึงพอใจ และประเมินการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายจากการดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งหมด 6 โครงการ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทุกโครงการตามเกณฑที่กําหนด (4.1-4-4 ถึง 4.1-4-9)ซึ่งไดระบุไวในรายงานการประชุม (4.1-4-1 ถึง 4.1-
4-2) และไดเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560 ใหคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาผลการดําเนินงาน ในการประชุมคร้ังที่ 
4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 25560 (4.1-4-3) 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1-4-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
2560 
4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
4.1-4-4 สรุปผลโครงการสงเสริมความรูดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ 
2560) 
4.1-4-5 สรุปผลโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี วันที่ 21 มีนาคม 
2560) 
4.1-4-6 สรุปผลโครงการมอบสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี วันที่ 2 มิถุนายน 
2560) 
4.1-4-7 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก  
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559 
4.1-4-8 สรุปผลโครงการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 
4.1-4-9 สรุปผลโครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 12, 15 ตุลาคม 
2559, 23 ธันวาคม 2559 และ 28 กุมภาพันธ 2560 
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 ขอ 5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
     ตามที่คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดประชมุรวมกับผูดําเนินโครงการเพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานในปที่ผานมานํามาซึ่งกระบวนการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานโครงการใหดีข้ึนในปถัดไป โดย
วิเคราะหจากผลการดําเนินงานที่ผาน ใหปรับปรุงในสวนของการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกับ
ชุมชน และนักศึกษา เพื่อรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการไดอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแผนในปงบประมาณ 2561 โดยคณะกรรมการไดนําผลของการดําเนินโครงการที่
ผานมา มาปรับปรุงในสวนของการบูรณาการกิจกรรมในโครงการใหชัดเจนข้ึน โดยการระบุโครงการและกิจกรรมลงใน
รายวิชาตางๆ ของแตละสาขา และปรับปรุงในสวนของการดําเนินกิจกรรมงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให
สอดคลองกับงานบริการวิชาการ โดยใชกระบวนการถายทอดความรูดานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลของ
ชุมชนทั้งแหลงทองเที่ยว ตลาดชุมชน วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อใหชุมชนไดเกิดความรูและนําไปปฏิบัติให
เกิดประโยชนตอชุมชนได โดยระบุไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2560 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 (4.1-5-1 ถึง 4.1-5-2) 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
4.1-5-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
2560 
 
ขอ 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยมีการ
ประชาสัมพันธ มีการลง Youtube โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คือ ศาสนสถาน 3 วัด ดัง
เมืองปทุมฯ “วัดมะขาม วัดศาลเจา วัดโบสถ” (4.1-6-1) และหนังสือประชาสัมพันธ (ศาสนสถาน 3 วัด ดังเมืองปทุมฯ 
“วัดมะขาม วัดศาลเจา วัดโบสถ”) (4.1-6-2) และหนังสือประชาสัมพันธ “ทองไป...ในบางพลี พ.ศ.2400  
โดยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (4.1-6-3)  

 
เอกสารหลักฐาน 
4.1-6-1 https://youtu.be/MDZrEAioIDs (ศาสนสถาน 3 วัด ดังเมืองปทุมฯ “วัดมะขาม วัดศาลเจา วัดโบสถ”) 
4.1-6-2 หนังสือประชาสัมพันธ (ศาสนสถาน 3 วัด ดังเมืองปทุมฯ “วัดมะขาม วัดศาลเจา วัดโบสถ”) 
4.1-6-3 หนังสือประชาสัมพันธ “ทองไป...ในบางพล”ี พ.ศ.2400 
 
 ขอ 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -ไดรับความรวมมือรวมใจ จากอาจารยและนักศึกษาเปน
อยางดี 

 
- 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
1.อาจารย ดร.รัตนา  สีดี 
2.อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ 
3.อาจารยปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ ์
4.นางพากเพียร  ธูปบูชากร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1.นางสาวสุกัญญา    แกนสมบัติ 
2.นายชัยวัฒน  สรอยเวที 
3.นางสาวณัฐวรรณ  อนอุระ 
4.นางสาวกันยาวีร  แสงทอง 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สํานักงานอธิการบด ี
                                  สํานักมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 

  โทรศัพท : 089-7592691 , 089-8934808 
           086-1287043, 083-7525736 

โทรศัพท : 089-1807029,092-2595762,085-5921972 
              061-4987633 

E-mail : 1.rattana@vru.ac.th 
           2.wareerat@vru.ac.th 
           3.pawarisa@vru.ac.th 
           4.pakpian@vru.ac.th 
 

E-mail : 1.sukanya@vru.ac.th 
            2.chaiwat@vru.ac.th 
            3.nattawan@vru.ac.th 
            4.kanyawee.song@vru.ac.th  

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : เกณฑขอ 1, 2 และ ขอ 6  : ปงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) 
                                   เกณฑขอ 3, 4, 5 และ ขอ 7  : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

  ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1.พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้ งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
และเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน 
1. คณะวิทยาการจัดการมีการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาและบริหารแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5.1-1-1) มีหนาที่ในการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 
วิเคราะหความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและมหาวิทยาลัย พัฒนาและบริหารแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และ
คณะไดจัดประชุมอาจารยและเจาหนาที่ คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 (5.1-1-2) เพื่อรวมพิจารณา วิเคราะห 
SWOT โดยเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน นโยบายบริหารจัดการ ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดทําแผนกล
ยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 (5.1-1.3) แผนปฏิบัติการคณะ
วิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 (5.1-1-4)  และแผนกลยุทธทางการเงินประจําป 2560  
(5.1-1-5) ที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพ.ศ.2556-2560 และนําเสนอแผนกลยุทธและแผนกล
ยุทธทางการเงินที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (5.1-1-6) และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (5.1-1-7) ทั้งนี้คณะมีการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด

 
องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของ 
คณะ   

mailto:sukanya@vru.ac.th
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mailto:nattawan@vru.ac.th
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ความสําเร็จของแผนกลยุทธทางการเงิน และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (5.1-1-8) และจะรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราย
ไตรมาส เพื่อจะไดวิเคราะหผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาและบริหารแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ที่ 
143/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
5.1-1-2 รายงานการประชุมอาจารยและเจาหนาที่ คณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
5.1-1-3 แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 
5.1-1-4 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 
5.1-1-5 แผนกลยุทธทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 
5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
5.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 4/2560 วันที่  12 กรกฎาคม  
พ.ศ.2560 
 
 ขอ 2.ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความคุมคา
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
ผลการดําเนินงาน 
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยระบุหนาที่ไวอยางชัดเจน(5.1-
2-1) ทั้งนี้คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากมหาวิทยาลัย โดยแยกออกเปนงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณรายได แลวไดมีการจัดประชุม โดยมีผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ ไดมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ 
(5.1-2-2) ซึ่งคณะมีหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 จัดสรรงบประมาณใหกับ
สาขาวิชา สวนที่ 2 จัดสรรงบประมาณใหกับสวนกลางสํานักงานคณะ ซึ่งคณะกําหนดใหแตละสาขาวิชาจัดทํา
แผนปฏิบัติการของสาขาวิชา มีเนื้อหาประกอบไปดวย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ตองการใชตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร สวนงบประมาณสวนกลางของคณะไดมีการจัดสรรงบประมาณตามประเด็น
ยุ ท ธศ า สต ร  เ พื่ อ ใ ห คณะส าม า รถนํ า ข อ มู ล ม า จั ดทํ า แผนกลยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น  (5.1-2-3 ถึ ง 
 5.1-2-4) ที่ระบุงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป (5.1-2-5) ตามพันธกิจของคณะอยางเพียงพอกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  และคณะมีการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะ 
สาขาวิชารายไตรมาสมาจัดทํารายงานการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 (5.1-2-6) และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง (5.1-2-7) ทั้งนี้การ
จัดสรรงบประมาณลงสูคณะเปนการดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน ภายหลังไดรับจัดสรรงบประมาณ คณะจึง
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณลงสูยุทธศาสตรตางๆที่เก่ียวของ 
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เอกสารหลักฐาน 
5.1-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  ที่ 122/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
5.1-2-2 รายงานการประชุมอาจารยและเจาหนาที่ คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11สิงหาคม 2559 
5.1-2-3 แผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2556-2560) 
5.1-2-4 แผนกลยุทธทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 
5.1-2-5 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2560 
5.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
5.1-2-7 รายงานความกาวหนาการดํา เนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(รายไตรมาส) 
 
 ขอ 3.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะวิทยาการจัดการมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ (5.1-3-1) ทําหนาที่
วิเคราะหและระบุความเสี่ยงดานตางๆ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมคร้ังที่ 1/59  
(5.1-3-2) เพื่อทําการวิเคราะหความเสี่ยงตามรูปแบบการวิเคราะหความเสี่ยงที่จําแนกปจจัยเสี่ยงตามเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเหมาะสมกับเกณฑประกันคุณภาพที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม และจัดทําแผนความเสี่ยงคณะ
วิทยาการจัดการ (5.1-3-3)  ทั้งนี้คณะมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมาจัดทํา
รายงาน นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ (5.1-3-4 ถึง 5.1-3-5) และสรุปผลการดําเนินงานแผนจัดการความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาการจัดการในปตอไป (5.1-3-6) 
 
เอกสารหลักฐาน 
5-1-3-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ (แกไข) ที่ 124/2559 วันที่ 
23 มิถุนายน 2560 
5-1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 
5-1-3-3 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 
5-1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
5-1-3-5 สรุปผลการดําเนินงานแผนจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2559 
5-1-3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 
ขอ 4.บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล (5.1-4-1) 
ประกอบดวยรองคณบดี ผูชวยคณบดี อาจารย หัวหนาสํานักงาน และเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ ทําหนาที่ติดตาม
และรายงานผลการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารคณะ  ดังนี้  
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1. หลักประสิทธิผล 
ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กําหนดไว มีความสอดคลอง

กับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย (5.1-4-2 ถึง 5.1-4-3) รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการอยางตอเนื่ อง  (5 .1 -4-4 ถึง  5 .1 -4-5 )  ทํ า ให เ กิดประโยชนตอคณะวิทยาการจัดการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (5.1-4-6) สามารถที่จะนําผลการปฏิบัติงานมาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจที่จะบริหารงานตอไป 

2. หลักประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับที่ดีของคณะวิทยาการจัดการ ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยการกําหนดนโยบายตางๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ (5.1-4-7) มีการแตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ในดานตางๆ อาทิ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธฯ คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ฯลฯ (5.1-4-8) เพื่อใหการดําเนินการขององคกรสามารถใชทรัพยากรตางๆ ใหเกิดความคุมคามาก
ที่สุด ทั้งในดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานระยะเวลา และไดมีการใหบริการแกผูมาติดตอราชการในงานกิจการนักศึกษา 
งานพัสดุ งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ และงานวิชาการ โดยไมหยุดพักกลางวัน และเปดบริการทุกวันที่มีการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3. หลักการตอบสนอง 
คณะวิทยาการจัดการบริหารงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากมีการมอบอํานาจใหรองคณบดี  

ฝายตางๆ สามารถตัดสินใจ ในสวนหนาที่รับผิดชอบได เพื่อแบงภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการลดข้ันตอน 
ในการดําเนินการไดเปนอยางดี สามารถตอบสนอง ผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายได การจัดอาคารสถานที่ใน
การทํางาน การเรียนการสอน และสภาพแวดลอมภายในคณะวิทยาการจัดการ (5.1-4-9) และทางคณะวิทยาการจัดการ 
จะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับเปนสําคัญ 

4.  หลักภาระรับผิดชอบ 
ผูบริหารกําหนดนโยบายการบริหารงาน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และมีความรับผิดชอบตอนโยบายที่ได

กําหนดไว สอดคลองกับการรายงานการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ (สกอ.) 
บริหารงานตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคลองกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร ในปงบประมาณ2559 
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถบูรณาการองคความรูไปสูการปฏิบัติอยางมือ
อาชี พและพร อม เข า สู ป ระชาคมอา เซี ยน  ยุท ธศาสตร ที่  2  ยกระดั บมาตรฐานการ ศึกษาสู อ า เซี ยน  
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความยั่งบืนความตองการของ
ทองถ่ินและชุมชนอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 5 ประเด็นยุทธศาสตร ในปงบประมาณ2560 ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและชาติ ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความเปนเลิศสูสากล(5.1-4-10) ซึ่งสามารถประเมินผลการบริหารตามความ
รับผิดชอบไดจากความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ และการประเมินผลในดานตางๆ ที่
เก่ียวของ รวมถึงแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาและการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน (5.1-4-11) อยางตอเนื่อง 

5.  หลักความโปรงใส 
คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารงานอยางเปดเผย สามารถเขาถึงขอมูลและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย(5.1-4-12) 

โดยกําหนดใหมีการประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ(5.1-4-13)  โดยที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะ โดยกําหนดใหมรหนวยงานตรวจสอบภายใน แตทั้งนี้คณะได มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารคณะและการบริหารงานสํานักงาน
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คณบดี (5.1-4-14) มีการเปดเผยประวัติและแผนการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบไดทางเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ
http://fms.vru.ac.th/ (5.1-4-15) รวมถึงมีการรายงานการใชจายงบประมาณตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการจัดการเปนประจําทุกเดือน (5.1-4-16) และเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส ซึ่งมีความสอดคลองตาม
แผนที่กําหนด (5.1-4-17) 

6.  หลักการมีสวนรวม 
คณะมีกระบวนการใหผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสเขารวมในการรับรู ทําความเขาใจ เสนอปญหาหรือ

ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของและมีประโยชนสําหรับทุกฝายในการบริหารจัดการ ตลอดจนรวมในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เชน โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหา 
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการคณะวิทยาการ
จัดการ  สายตรงคณบดี (5.1-4-18) และการทํา MOU กับหนวยงานภายนอก) 

7.  หลักการกระจายอํานาจ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการไดถายโอนอํานาจการตัดสินใจในสวนงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารในสวนอ่ืนๆ 

ใหกับรองคณบดี (5.1-4-19)  การแตงตั้งผูชวยคณบดี (5.1-4-20) การแตงตั้งประธานสาขาวิชา (5.1-4-21) การแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการดานตางๆ (5.1-4-22) การคัดเลือกประธานนักศึกษา การใหบุคคลภายนอกหรือผูที่มีสวนไดสวน
เสียเขามาปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาใหผลการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของทุก
ฝาย การปรับปรุงซอมแซมอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (5.1-4-23) เปดประมูลพื้นที่ใหเชาสําหรับบริการ
บุคลากรและนักศึกษา (5.1-4-24) 

8.  หลักนิติธรรม 
การบริหารงานโดยใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ (5.1-4-25) ในการบริหารราชการดวยความเปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีรองคณบดีฝายบริหารและวางแผนพัฒนา ซึ่งมี
หนาที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ การปฏิบัติงานตางๆ (5.1-4-26) ตลอดจนการบริหารบุคคลโดยใชหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับอาจารยและเจาหนาที่อยางเปนธรรม (5.1-4-27) 

9.  หลักความเสมอภาค 
การบริหารงานของผูบริหาร มีการปฏิบัติและใหบริการอยาง เทาเทียมกัน โดยใชกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ

เงื่อนไขการตกลงตางๆ  (5.1-4-28 ถึง 5.1-4-29) ใชกับบุคลากรทุกคน ทุกระดับดวยความเสมอภาค ไดรับสวัสดิการ
และการสงเสริม สนับสนุนใหพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ (5.1-4-30 ถึง 5.1-4-31) ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสียก็
สามารถแสดงความคิดเห็นไดเทาเทียมกัน จึงไมเกิดขอขัดแยงระหวางบุคลากรในองคกร 

10.  หลักมุงเนนฉันทามต ิ
การดําเนินการตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จะเปนขอตกลง ที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็น

จากกลุมบุคคลที่ไดรับและเสียประโยชนโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง (5.1-4-32) ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ
จะมีแนวทางในการหาขอสรุปหรือขอตกลงรวมกันที่เปนมติเห็นพองโดยเอกฉันท ประกอบดวยตั้งแตข้ันตอนการวาง
แผนการดําเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลซึ่งกระบวนการและข้ันตอนตางๆ นั้นเกิดจากการประชุมรวมกัน
ของผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (5.1-4-33 ถึง 5.1-4-35) ซึ่งรายงานการประชุมตางๆ สามารถเขาถึงไดที่เว็บไซต
คณะ http://fms.vru.ac.th/ 

 
 
 

เอกสารหลักฐาน 
5.1.4-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลที่ 123/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 

http://fms.vru.ac.th/
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5.1.4-2 แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559 
5.1.4-3 แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2560 
5.1.4-4 รายงานการใชงบประมาณรายไตรมาส / ประจําป 
5.1.4-5 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ตามรายไตรมาส  
5.1.4-6 นโยบายตางๆ ในแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559 และ 2560 
5.1.4-7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ 
5.1.4-8 คําสั่งมอบหมายงานใหรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
5.1.4-9 แบบฟอรมการขอใชทรัพยากรตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4-10 แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2560 
5.1.4-11 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4-12 รายงานการประชุมอาจารยและเจาหนาที ่ 
5.1.4-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (ทุกเดือน) 
5.1.4-14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 127/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2559  
5.1.4-15 http://fms.vru.ac.th/ 
5.1.4-16 รายงานการใชงบประมาณ รายงานตอคณะกรรมการบริหารทุกเดือนและเสนอตอมหาวิทยาลัย 
ตามรายไตรมาส 
5.1.4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2560  วันที่ 12 มกราคม  2560 
5.1.4-18 http://fms.vru.ac.th/ 
5.1.4-19 คําสั่งมอบหมายงานใหรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
5.1.4-20 คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดี 
5.1.4-21 คําสั่งแตงตั้งประธานสาขาวิชา 
5.1.4-22 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานตางๆ 
5.1.4-23 การจางบริษัทตางๆ มาปรับปรุงซอมแซมอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
5.1.4-24 การใหเชาพื้นที่สําหรับบริการบุคลากรและนักศึกษา รานกาแฟ และรานขายอาหารตามสั่ง 
5.1.4-25 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ 
5.1.4-26 คําสั่งแตงตั้งรองคณบดี 
5.1.4-27 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ วาดวยจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
5.1.4-28 นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4-29 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ 
5.1.4-30 ประกาศสวัสดิการสําหรับบุคลากร 
5.1.4-31 แผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560 
5.1.4-32 นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 
5.1.4-33 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ 
5.1.4-34 รายงานการประชุมอาจารย และเจาหนาที ่คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
5.1.4-35 รายงานการประเมินผลงานผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2559 

 

 ขอ 5.คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆตามประเด็นค  
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนําม
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ปฏิบัติงานจริง 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 126/2559  ลงวัน    
2 5 5 9  ( 5.1-5-1)  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  อ า จ า ร ย  แ ล ะ เ จ า ห น า ที่ ค ณ ะ วิ ท ย า   
ทําหนาที่กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะ  
คร้ังที่ 1/2559 วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 (5.1-5-2)  เพื่อรวมกันพิจารณาองคความรูใหม และจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป   
(5.1-5-3)  โดยกําหนดประเด็นความรูครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานงานวิจัยไว 2 ประเด็น ไดแก  
1. ดานการผลิตบัณฑิต 

- การจัดทําผลงานทางวิชาการ 

- การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2. ดานงานวิจัย  
- การเผยแพรผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา 

      โดยบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานงานวิจัย ไดแก อาจารย และเจาหนาที่คณะ
พรอมทั้งรายงานแผนการจัดการความรูตอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม    
      คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ จัดใหมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของ
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดไว โดยมีการนําเสนอองคการเรียนรูและการจัดการควา
และเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ ในประเด็นเร่ือง การจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยมีการจัดทําโครงการการจัดการความรูดานการทํ  
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม MS 216 (5.1-5-5)  และประเด็น การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพและการเผยแพรผลงานวิจั
นักศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ และการนําเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา วันที่ 25 กรก     
โรงแรม Centara Q Resort Rayong จังหวัดระยอง (5.1-5-6)  มีการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน โดยสาข
ทองเที่ยวไดนําความรูดานการผลิตบัณฑิต คือ การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และสาขาวิชาการบัญชี ไดมีกา  
งานวิจัย คือ การเผยแพรผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา พรอมทั้งเอกสารประกอบคําบรรยายข้ันตอนการจัดทําผลงานทางวิช   
เอกสารประกอบคําบรรยายองคความรูการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) (5.1-5-8) และเอกสารประกอบการบรร
ผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา (5.1-5-9) 

     เพื่อการจัดทํารายงานการติดตามความสําเร็จของแผนโดยมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษ   
10) 

 

 

 
เอกสารหลักฐาน 
5 . 1 -5 -1  คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ส ถ า บั น สู ส ถ า บั น ก า ร เ รี ย น รู   ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  เ ล ข ที      
วันที่ 23 มิถุนายน 2559  
5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 1/2559  
วันที่ 21 กันยายน 2559 
5.1-5-3 แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 
5.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559  วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
5.1-5 -5  โครงการการจั ดการความ รู ด านการทํ าผลงานวิ ช าการ  ในวั นที่  21  ธั นวาคม 2559  ณ   

http://fms.vru.ac.th/qa1/sar57/5-1-5/5-1-5-2.pdf
http://fms.vru.ac.th/qa1/sar57/5-1-5/5-1-5-2.pdf
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MS 216  คณะวิทยาการจัดการ 
5 . 1 -5 -6  โ ค ร งกา รแลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู ก า รจั ดกา ร เ รี ยน รู เ ชิ ง ผลิ ตภาพ  และกา รนํ า เ สนอผลง านวิ จั ย ร ว   
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Centara Q Resort Rayong จังหวัดระยอง 
5.1-5-7 เอกสารประกอบคําบรรยายข้ันตอนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
5.1-5-8 เอกสารประกอบคําบรรยายองคความรูการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
5.1-5-9 เอกสารประกอบการบรรยายการเผยแพรผลงานวิจัยอาจารยรวมกับนักศึกษา 
5.1-5-10 สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ 
 
 ขอ 6.การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน(5.1.6-1) เพื่อทําหนาที่กําหนดแผนกา
กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารและพัฒน
บุคลากรสายสนับสนุนไดประชุมรวมกันในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 25    
5.1.6-3) และเสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2559    
2558 (5.1.6-4)  และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป  
     คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนใหบุคลากรของคณะไดมีการพัฒนาตนเองโดยใหเขารวมการนําเสนอผลงานวิชาการ เขารวมอบรมสัม  
ดูงานทั้งในและตางประเทศ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย(5.1.6-5) และมีระบ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเขารวมการนําเสนอผลงานวิชาการ การเขารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เสนอตอผูบริหารใหทราบตามแบบรายงาน
สัมมนา ดูงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5.1.6-6) และคณะไดจัดทําบันทึกขอมูลการเพิ่มพูนความรู/การพัฒนาตนเองของบุคลากรทั้งที่
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (5.1.6-7)  
     คณะวิทยาการจัดการมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยคณะกรรมการบริหารและพัฒ
บุคลากรสายสนับสนุน ไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5.1.6-8) แ
กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (5.1.6-9) 
     จากการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น คณะวิทยาการจัดกา  
พนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงทางวิชาการเพียงรอยละ 5.71 ดังนั้น เพื่อเปนการกระตุนใหอาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ  
ชี้แจงเงื่อนไขการตอสัญญาจางของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหการเขาสูระยะที่ 2 ของสัญญาจาง อาจารยจึงตองมีตําแ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย และคณะไดสนับสนนุใหอาจารยพนกังานมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ “ทําผลงานอยางไรใหเสร็จเร็วและค  
จัดโครงการโดยศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางมืออาชีพ พบวาอาจารยเขารวมโครงการจํานวน 16 ราย และเมื่อสิ้นสุดปกา   
อาจารยยื่นขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย จําแนกเปนอาจารยขาราชการ 2 ราย และอาจารยพนักง  
จํานวน 2 ราย (5.1.6-10) 
     สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในงบประมาณที่ผานมาขาดการสนับสนุนในการฝกอบรมภายนอกในสายงานข  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะไดสนับสนุนใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเขารับการอบรมในสายงานของตนเองที่มหาวิทยาลัยก  
นายสุรเสน กรานโต นักวิชาการหองโสตทัศนศึกษา เขารับการอบรมภายนอกจัดโดยศูนยศิลปะภาพยนตรและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยก  
สายงานเฉพาะตําแหนง (5.1.6-11 ถึง 5.1.6-12) 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6-1  คํ า สั่ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการบ ริหารและพัฒนาคณาจารย และบุ คลากรสายสนับสนุน  เ ลข    
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
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5.1.6-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
5.1.6-3  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1.6-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
5.1.6-5  คําสั่งไปราชการเขาอบรมสัมมนาของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  
5.1.6-6  แบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1.6-7  แบบบันทึกขอมูลการเพิ่มพูนความรู/การพัฒนาตนเอง ของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
5.1.6-8  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1.6-9  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
5.1.6-10 คําสั่งเขารวมโครงการอบรมของศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางมืออาชีพ 
5.1.6-11 คําสั่งเขารวมโครงการอบรมของศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางมืออาชีพ 
5.1.6-12 คําสั่งไปราชการเขารับการฝกอบรมภายนอก 
 
 ขอ 7.ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการข
ใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจส  
การประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมุงเนนใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการบริการการศึกษาที่ดําเนินกา
เร่ิมจากกระบวนการวางแผนการดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหการดําเนินภารกิจบ
แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง ดั ง แ ส ด ง ใ น คู มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า  
วไลยอลงกรณ ปการศึกษา 2559 (5.1-7-1)  นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงาน ดังนี้  

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559  (5.1-7-2)  
2. มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาการจดัการ ประจําปการศึกษา 2559  (5.1-7-3)  
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษ    

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 รอบภาคการศึกษาที่ 1/2559 (5.1-7-5) แ
คณะกรรมการกํากับดูแล จัดเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ ประจําป   
(5.1-7-6) 

 
เอกสารหลักฐาน 
5.1-7-1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ประจําปการศึกษา 2559 
5.1-7-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ที่ 2312/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป  
2559 สั่ง ณ วันที่ 6  ตุลาคม 2559 
5.1-7-3 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ประจําปการศึกษา 2559 
5.1-7-4 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ที่ 179/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ
สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่  4 กันยายน 2559 
5.1-7-5  รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร มคอ.7 ทุกหลักสูตร 
5.1-7-6  คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณที่ 252/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล จัดเก็บรวบรวมขอมู
การดําเนินงานตามองคประกอบการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 
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การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 
 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนนิงาน คะแนนทีไ่ด การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00  คะแนน บรรลุ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ 
 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวกันยาวีร  แสงทอง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : สํานักมาตรฐานและจดัการ
คุณภาพ 

โทรศัพท : 089-8934808 , 086-1287043 โทรศัพท :   061-4987633 
E-mail : wareerat@vru.ac.th E-mail :  kanyawee.song@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 
 

  ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1.มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
กระบวนการในการดําเนินงาน ดังนี ้

1. คณะวิทยาการจัดการมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีคําสั่งแตงตั้ง
จากมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 (5.1-1-1)  

2. มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  (5.1-1-2) และมีคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ(5.1-1-3) เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน ใน
ระดับหลักสูตร  
       3.  คณะวิทยาการจัดการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา      
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คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2559 (5.2-1-4) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบงานดานประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา โดยในระดับคณะไดมีการแตงตั้งผูรับผดิชอบตัวบงชีต้าง ๆ เพื่อดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลโดยมี
ผูบริหารในแตละสวนงานทําหนาที่กํากับดูแล (5.2-1-5) นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการไดมีระบบการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพที่มีการเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร ซึ่งมีเจาหนาที่ระดับคณะทํา
หนาที่ประสานงาน เก็บขอมูลรายงานผลตามตัวบงชี้และแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ดานงานประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง   
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ที่ 1171/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
5.2-1-2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         
ประจําปการศึกษา 2559  
5.2-1-3 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ประจําปการศึกษา 2559   
5.2-1-4  คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ที่ 245/2559  เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2559 สั่ง 
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 
5.2-1-5  คําสั่งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ที่ 252/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลจัดเก็บรวมรวมขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ         
(แกไข)ประจําปการศึกษา 2559  สั่ง ณ  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 
 
 ขอ 2.มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการ มีคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ  ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย (5.2-2-1) คณะวิทยาการจัดการมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 (5.2-2-2) 
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26  ตุลาคม  2559 คร้ังที่ 
1/2560 วันที่ 15  มีนาคม 2560/คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 3  พฤษภาคม 2560/คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 
2560/คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560/คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 9  สิงหาคม 2560 (5.2-2-3) เพื่อพิจารณา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะและระดับหลักสูตร   
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ที่ 2312/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา2559  สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 
5.2-2-2 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2559 
5.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 15  มีนาคม 2560/คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 3  พฤษภาคม 2560/คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 28 
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มิถุนายน 2560/คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560/คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 9  สิงหาคม 2560 
 
 ขอ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณใหคณะวิทยาการจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อให
เกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยคณะวิทยาการจัดการทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ 2560 (5.2-3-1) นอกจากนี้คณะไดมีการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพโดยการจัดโครงการตางๆ ไดแก โครงการ
สรางความรูและพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดําเนินการระหวางวันที่ 19 - 20 
ตุลาคม 2559  (5.2-3-2) และไดสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
เชน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 แฟมจัดเก็บหลักฐาน/เอกสาร 
ทรัพยากรบุคคลสําหรับการประสานงานตาง ๆ รวมถึงการดําเนินโครงการดานการประกันคุณภาพ ตลอดจนการ
เบิกจายงบประมาณการดําเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อสงเสริม สนับสนุน และการอํานวยความสะดวกดานการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพใหกับหลักสูตรเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดงายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-3-1 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ประจําปงบประมาณ 2560 
5.2-3-2 โครงการสรางความรูและพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดําเนินการเมื่อวันที่   
19 – 20 ตุลาคม 2559 
 
 ขอ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยมีการกําหนดให
หลักสูตรจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2559 รอบภาคการศึกษา 1/2559 (5.2-4-1 ถึง
5.2-4-2)  และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรอบภาคการศึกษา 1/2559 ตอ
คณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 (5.2-4-3 ถึง 5.2-4-4) 
    ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการไดมีการกําหนดใหในระดับหลักสูตรไดมีการตรวจประเมินระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2559 คณะจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา 2559 (5.2-4-5)เพื่อดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และนําผลการประเมิณ
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประชุม คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 (5.2-4-6) 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-4-1 บันทึกขอความที่ ศธ 0551.19/ว010 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เร่ือง ขอใหจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 รอบภาคการศึกษาที่ 1/2559 
5.2-4-2 บันทึกขอความจากสาขาวิชาเร่ือง ขอสงรายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2559 รอบภาค
การศึกษาที่ 1/2559  
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5.2-4-3 บันทึกขอความที่ ศธ 0551.06/060 ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) ระดับหลักสูตร 
5.2-4-4 บันทึกขอความที่ ศธ 0551.06/060 ขอใหสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในการศึกษา 
(SAR) ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 
5.2-4-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่1169/2560 เร่ืองการแตงตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 
2559  
5.2-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 9  สิงหาคม 2560 
 
 ขอ 5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น
อยางตอเน่ือง 
ผลการดําเนินงาน 
     การดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559  ของหลักสูตร  พบวา จาก
การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 (5.2-5-1) สาขาวิชาได
นําขอเสนอแนะจากแผนพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชา (Improvement Plan) (5.2-5-2) และแผนพัฒนาคุณภาพ
ของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา2558 (5.2-5-3) มาปรับปรุงการดําเนินงานดานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน เพื่อเตรียมความพรอมกอนการรับตรวจประเมินจริง 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-5-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2559 ของทุกสาขาวิชา 
5.2-5-2 แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชา ปการศึกษา 2559  
5.2-5-3 แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2559 
 
 
 ขอ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
     ทุกหลักสูตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวนัที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 
และมีผลการประเมินคุณภาพผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตราฐาน (5.2-6-1 ถึง 5.2-6-2)  
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-6-1 คําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ที่ 1169/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจาํปการศึกษา 2559 
5.2-6-2 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจาํปการศึกษา 2559 
 
 

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 
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6 ขอ 
 

6 ขอ 
 

5.00 คะแนน บรรลุ 

 
  สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ  ปการศึกษา 2559 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     จากผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนดในรอบ 
ปการศึกษา 2559 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปไดดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
  

ตัวบงชี้ 

 
 

 
เปาหมาย 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

 
 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
 

ตัวต้ัง 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ย  
3.51 

 

 29.88            
   9                       =       3.32 คะแนน 

 
บรรล ุ

 
3.32 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย
ประจําคณะท่ีมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

 

j  10          
  59       X100        =        16.95% 
    

 

 
บรรล ุ

 
2.12 คะแนน 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารย
ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 
2.15 

j  20          
  59       X100        =       33.90% 
    

j 

 
บรรล ุ

 
2.82 คะแนน 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 
 

รอยละ 
≥10 

 

j  1,654.46         
     59         X100    =     12.16% 
    

j 

 
บรรล ุ

 
1.96 คะแนน 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

6 ขอ 6 ขอ  บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

6 ขอ 6 ขอ   บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

เฉลี่ยรวม  
3.37 คะแนน 

 
 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

6 ขอ 

 
 6 ขอ  

 
บรรลุ  

 
5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

สังคมฯ 
25,000  

 
 3,768,000    =  64,965.52 บาท/คน 
     58                  

 
บรรล ุ

 
5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
 

 
   22.80    X 100 = 38.64% 
     59                            
          

 
บรรล ุ

 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ

วิชาการแกสังคม 6 ขอ 
 

6 ขอ 
 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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  ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 

ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 
 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 6 2.30 5.00 3.32 3.37 ระดับคณุภาพ
พอใช 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพ 
ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพ 
ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพ 
ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคณุภาพ 
ดีมาก 

รวม 13 2.98 5.00 4.16 4.25  
ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี  ระดับคุณภาพดี 

 

       
       ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 
 

 
6 ขอ 

 
6 ขอ  

 
บรรล ุ

5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและอัตลักษณ
ของคณะ 
 

 
 

7 ขอ 

 
 

7 ขอ  

 
 

บรรลุ  
 

5.00 คะแนน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสตูร 
 

 
6 ขอ 

 
6 ขอ  

 
บรรลุ 5.00 

คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00คะแนน 
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       0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
       1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
       2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
       3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
       4.51-5.00 การดําเนินระดบัดีมาก 
 

 ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
1.คณะมีการจัดทาํแผนการดําเนินงานของคณะอยางชัดเจนและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
2.คณะมีระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยที่ดาํเนนิการตามระบบที่ สกอ.กําหนด 
3.คณะมีการสงเสริม สนบัสนนุงบประมาณใหอาจารยทําวิจัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนนุทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
4.คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.คณะควรมีมาตรการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยดาํเนินงานวิจัยใหเสร็จสิ้น เผยแพรบทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิ
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